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(Código Civil) – altera o art. 6º, da Lei nº 11.882, de
2008 e dá outras providências. Senador Vicentinho
Alves.......................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 155, de 2013,
que altera a Lei 11.738/2008 que Regulamenta a
alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, para
imputar a União o pagamento do piso salarial dos
profissionais do magistério da educação básica.
Senador Cristovam Buarque..................................
Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2013, que
insere dispositivo na Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, para promover o acesso universal às
bibliotecas públicas. Senador Alfredo Nascimento...
Projeto de Lei do Senado nº 157, de 2013,
que altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998,
que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências, para permitir a modalidade de
leilão do contrato especial de trabalho desportivo.
Senador Gim...........................................................
Projeto de Lei do Senado nº 158, de 2013,
que isenta de taxas a emissão da segunda via de
documentos furtados ou roubados. Senador Paulo
Davim......................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 159, de 2013, que
dispõe na forma do que preceitua o Art. 7º, Inciso
IV, da Constituição Federal, de 05 de outubro de
1988, a fixação em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), do valor do Salário Mínimo Nacional,
a entrar em vigor no dia 01 de janeiro de 2014 e dá
outras providências. Senador Mário Couto.............
Projeto de Lei do Senado nº 160, de 2013, que
prever a destinação de no mínimo cinco por cento
dos recursos do Fundo Partidário para promoção
da participação política dos afrodescendentes. Senador João Capiberibe...........................................
Projeto de Lei do Senado nº 161, de 2013
(Complementar), que estabelece critérios especiais
de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, nos termos do art. 146-A da
Constituição Federal. Senador Delcídio do Amaral..
Projeto de Lei do Senado nº 162, de 2013,
que altera os arts. 392 e 473, da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e os artigos 71 e
71-A da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para
ampliar os prazos de licença-maternidade, salário-
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-maternidade e licença-paternidade, e dá outras
providências. Senador Randolfe Rodrigues............
Projeto de Lei do Senado nº 163, de 2013,
que altera os arts. 96, 97, 98 e 99 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
os arts. 682, 685, 715, 743, 751, 752, 753, 754, 755,
762, 775, 777 e 778 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3
de outubro de 1941 - Código de Processo Penal;
os arts. 99, 175 e 177 e institui o art. 101-A na Lei
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução
Penal; e altera o art. 1º e inclui os arts. 9º-A 9º-G na
Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, para modificar
o regime da medida de segurança e o tratamento da
pessoa portadora de transtorno mental que pratica
infração penal. Senador Vital do Rêgo....................
Projeto de Lei do Senado nº 164, de 2013,
que altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde, para fixar prazo máximo para
a decisão em processos administrativos iniciados
por beneficiários de planos de saúde. Senador Vital
do Rêgo..................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 165, de 2013,
que institui o Prêmio Senador Jonas Pinheiro do
Mérito Agropecuário e dá outras providências. Senador Jayme Campos.............................................
Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2013,
que altera o art. 13 da Lei nº 10.438, de 26 de abril
de 2002, para reduzir as tarifas de fornecimento de
energia elétrica às universidades públicas. Senador
Sérgio Souza..........................................................
Projeto de Lei do Senado nº 167, de 2013, que
reduz alíquotas de tributos incidentes em painéis
fotovoltaicos e similares. Senador Wilder Morais....
Projeto de Lei do Senado nº 168, de 2013,
que determina o uso de energias alternativas na
geração de calor em edificações novas de propriedade da União. Senador Wilder Morais..................
Projeto de Lei do Senado nº 169, de 2013, que
dispõe sobre o exercício das atividades dos agentes
de coleta de resíduos, de limpeza e de conservação
de áreas públicas. Senador Cyro Miranda..............
Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2013,
que altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de
1995, que altera a legislação do imposto de renda
das pessoas físicas e dá outras providências, para
permitir a dedução de despesas com a Previdência Social pela contratação de cuidadores. Senador
Ciro Nogueira..........................................................
Projeto de Lei do Senado nº 171, de 2013,
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), para dispor
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sobre o apadrinhamento legal. Senador Eduardo
Lopes......................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 172, de 2013
(Complementar), que regulamenta o disposto no
art. 156, § 3º, I, da Constituição Federal, para fixar
a alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza. Senador Walter Pinheiro.........
Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2013
(Complementar), que Autoriza, com base no parágrafo único do art. 22 e no inciso XI do art. 23 da
Constituição Federal, os Estados e o Distrito Federal a legislar sobre as matérias que especifica.
Senador Eduardo Amorim......................................
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778

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Proposta de Emenda à Constituição nº 23,
de 2013, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para disciplinar
a compensação da União aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios devido à perda de receita
decorrente da redução das alíquotas nas operações e prestações interestaduais do Imposto sobre

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.
Senador Walter Pinheiro.........................................
Proposta de Emenda à Constituição nº 24,
de 2013, que altera os incisos XVIII e XIX do Art.
7° da Constituição Federal para ampliar os prazos
da licença-maternidade e da licença-paternidade.
Senador Randolfe Rodrigues.................................
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587

REFORMA POLÍTICA
780

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Projeto de Resolução nº 28, de 2013 (apresentado como conclusão do Parecer nº 285, de
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos), que
autoriza a União a realizar operação financeira externa, mediante formalização do Acordo de Liquidação Antecipada de Dívida a ser assinado entre
a República Federativa do Brasil e a República do
Gabão, no valor equivalente a vinte e quatro milhões, oitenta e cinco mil, cento e quinze dólares
dos Estados Unidos da América e setenta e oito
centavos para extinção da dívida oficial gabonesa
para com o Brasil. ..................................................
Projeto de Resolução nº 29, de 2013 (apresentado como conclusão do Parecer nº 286, de
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos), que
autoriza a União a contratar operação financeira
com a República do Sudão, no valor equivalente
a quarenta e três milhões, quinhentos e oitenta e
um mil, cento e quarenta e um dólares dos Estados
Unidos da América e sessenta e oito centavos, para
o reescalonamento da dívida oficial sudanesa para
com o Brasil............................................................
Projeto de Resolução nº 30, de 2013,
Projeto de Resolução nº 31, de 2013, Estabelece critérios para a denominação oficial de espaços
e de edificações do Senado Federal. Senador Cyro
Miranda...................................................................
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Destaque para a apresentação de Rui Barbosa, Presidente do Partido dos Trabalhadores
(PT), sobre uma campanha pela reforma política.
Senador Wellington Dias........................................

448

REQUERIMENTO
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147
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Requerimento nº 371, de 2013, solicita que
o Projeto de Lei do Senado nº 122, de 2013, além
das comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida também a de Educação,
Cultura e Esporte (transferência de recursos aos
beneficiados do Programa Bolsa Família). Senador
Cyro Miranda..........................................................
Requerimento nº 372, de 2013, solicita sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 136, de 2011, além
das comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida também a de Assuntos
Econômicos. Senador Romero Jucá......................
Requerimento nº 375, de 201 que solicita voto
de aplauso pelo transcurso dos 30 anos do falecimento do professor Rubens Oscar Guelli, ocorrido
em 1º de março de 2013. Senador Aloysio Nunes
Ferreira...................................................................
Requerimento nº 376, de 2013, requer que
sejam solicitadas ao presidente do Banco Central
do Brasil, informações atinentes à execução do
crédito rural no País................................................
Requerimento nº 377, de 2013, solicita a
tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara
nº 14, de 2013, com os Projetos de Lei do Senado
nºs 266, de 2011; e 268, de 2011(já apensado ao
PLS nº 373/2008), por versarem sobre a mesma
matéria. Senadora Ana Amélia...............................
Requerimento nº 378, de 2013, solicita que o
Projeto de Lei do Senado nº 67, de 2013, que “Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que
institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos,
para dispor sobre a logística reversa de veículos
e automotores”, seja apreciado pela Comissão
de Desenvolvimento Regional e Turismo, além da
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comissão constante do despacho inicial. Senador
Anibal Diniz. ...........................................................
Requerimento nº 379, de 2013, solicita que o
Projeto de Lei do Senado nº 67, de 2013, que “Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que
institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos,
para dispor sobre a logística reversa de veículos
e automotores”, seja apreciado pela Comissão de
Assuntos Sociais, além da comissão constante do
despacho inicial. Senador Anibal Diniz. .................
Requerimento nº 380, de 2013, requer seja
encaminhado o Projeto de Lei do Senado nº 67, de
2013, que “altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de
2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, para dispor sobre a logística reversa de
veículos automotores”, para apreciação também
pela Comissão de Assuntos Econômicos – CAE.
Senador Armando Monteiro....................................
Requerimento nº 381, de 2013, solicita que o
Projeto de Decreto Legislativo (SF) nº 275, de 2012,
“Susta disposições acerca da apuração do resultado
e da utilização de superávit dos planos de benefícios de entidades fechadas de previdência complementar instituídas pela Resolução do Conselho
de Gestão da Previdência Complementar nº 26, de
29 de setembro de 2008”, seja submetido, também,
ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE), além da Comissão constante do despacho
inicial, por se tratar de matéria sobre Previdência
Complementar. Senador José Pimentel.................
Requerimento nº 382, de 2013, solicita que
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 86, de
2013, seja ouvida a Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa (CDH), além da comissão
constante do despacho inicial de distribuição, por
regular, entre seus dispositivos, assuntos atinentes à
garantia e promoção dos Direitos Humanos (art. 102
– E, III do RISF). Senador Randolfe Rodrigues. ....
Requerimento nº 383, de 2013, solicita a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs
764, de 2011; e 316, de 2012, por versarem sobre
o mesmo. Senador Eduardo Braga. .......................
Requerimento nº 384, de 2013, solicita o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 90, de
2012, dos projetos que tramitam em conjunto com
ele, em virtude da aprovação do Requerimento nº
1.038, de 2012. Senador Eduardo Amorim............
Requerimento nº 385, de 2013, solicita a
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado
nº 606, de 2011, com o Projeto de Lei do Senado
nº 351, de 2012, por tratarem de temas correlatos.
Senador João Vicente Claudino.............................
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Requerimento nº 386, de 2013, solicita que
o PLS nº 14/2010 – (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.) – tramitar pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH),
para que se manifeste acerca do tema. Senadora
Ana Rita..................................................................
Requerimento nº 387, de 2013, solicita o
desapensamento do Projeto de Lei do Senado
591/2011-Complementar, dos projetos que tramitam
em conjunto com ele, em virtude da aprovação dos
Requerimentos nºs 187/2012 e 173/2013. Senador
Ruben Figueiró.......................................................
Requerimento nº 388, de 2013, solicita o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº86, de
2012 – Complementar, que se encontra tramitando
em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nº
150, de 2005; 90, 180, 298, 414, 540 de 2007; 66,
72, 265 e 482, de 2008; 12, 128, 175, 229, 230,
243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009, 21,
538, 591, 719, 75, de 2011; 62, 113, 135, 376 e
382, de 2012, todos complementares, haja vista o
projeto não versar sobre a mesma matéria, ainda
que trate da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois
seu escopo é diverso das proposições apensadas.
Senador Francisco Dornelles..................................
Requerimento nº 389, de 2013, solicita que
os Projetos de Lei do Senado a seguir arrolados
passem a tramitar em conjunto, por regularem a
mesma matéria: PLS nº 240, de 2006; PLS nº 99,
de 2012; PLS nº 375, de 2012 e PLS 124, de 2013.
Senador Alvaro Dias...............................................
Requerimento nº 390, de 2013, solicita que o
Projeto de Lei do Senado (PLS) Complementar nº
124/2013, tramite em conjunto com os PLS Complementares nº 150 de 2005, e 21 de 2011, tramite
também em conjunto com os seguintes Projetos de
Lei do Senado Complementares nº 229, 230, de
2009; 298, de 2007; como também nºs 62, 86, 99,
113, 135, 376, 382 de 2012; 75, 538, 591 e 719 de
2011; 12, 128, 243, 315, 350, e 507 de2009; 265 e
482 de 2008; 180 e 540 de 2007; todos por versarem
sobre a mesma matéria Lei de Responsabilidade
Fiscal. Senador Aloysio Nunes Ferreira..................
Requerimento nº 391, de 2013, solicita licença
para ausentar-se dos trabalhos da Casa no período de 9 a 13 de junho de 2013, para representar o
Senado Federal junto à delegação do Ministro de
Estado da Pesca e Aquicultura em visita à Israel.
Comunica ainda, nos termos do art. 39, inciso I, do
Regimento Interno, que estará ausente do País no
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período de 8 a 16 de junho de 2013. Senador Wilder Morais...............................................................
Requerimento nº 392, de 2013, solicita homenagens de pesar pelo falecimento de Silvio Marcio
Conde de Paiva, ocorrido em 3 de maio de 2013.
Senador Renan Calheiros......................................
Requerimento nº 393, 2013, solicita voto de
congratulações a Luiz Fernandes Rocha, Secretário
de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
do Pará, pela brilhante iniciativa da Polícia Civil ao
deflagrar a “Operação Blitz”, que se destinou à prisão dos responsáveis pela emissão fraudulenta de
carteiras nacionais de habilitação. Senador Mário
Couto......................................................................
Requerimento nº 394, de 2013, solicita que
seja inserido em ata voto de pesar pelo falecimento
de Olival Tenório a apresentação de condolências
a sua família. Senador Benedito de Lira.................
Requerimento nº 395, de 2013, solicita inserção em ata de voto de pesar e apresentação de
condolências à família pelo falecimento do compositor e zoólogo Paulo Vanzolini, ocorrido no dia 28
de abril último. Senador Eduardo Suplicy...............
Requerimento nº 396, de 2013, solicita que
sejam apresentados votos de congratulações a
Walter Wanderley de Paula Pena, diretor geral do
Departamento de Trânsito do Estado do Pará, pelo
apoio à Polícia Civil do Estado na “Operação Blitz”,
destinada à prisão dos responsáveis pela emissão
fraudulenta de carteiras nacionais de habilitação.
Senador Mário Couto..............................................
Requerimento nº 397, de 2013, solicita que
sejam apresentados votos de congratulações a Ribamar Firmino, delegado geral da Polícia Civil do
Estado do Pará, pela iniciativa de deflagrar a “Operação Blitz”, destinada à prisão dos responsáveis
pela emissão fraudulenta de carteiras nacionais de
habilitação. Senador Mário Couto...........................
Requerimento nº 398, de 2013, solicita licença
para representar esta Casa em missão no exterior,
acompanhado do ministro Marcelo Crivella em visita a Israel, no período de 9 a 13 de junho de 2013,
conforme indicação do presidente do Senado, Senador Renan Calheiros, em ofício anexo. Senador
Benedito de Lira......................................................
Requerimento nº 399, de 2013, solicita autorização para desempenhar missão oficial no Exterior,
como representante do Senado Federal, no período
compreendido entre 9 e 13 de junho de 2013, em
viagem a Israel, por ocasião de convite formulado
pelo ministro de Estado da Pesca e Aquicultura,
Marcelo Crivella, para visita dos empreendimentos
voltados à aquicultura e para manter contato com
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autoridades daquele País com vistas à futura cooperação na área da psicultura.Comunica ausência
do País no período de 8 a 14 de junho de 2013.
Senador Anibal Diniz..............................................
Requerimento nº 400, de 2013, solicita a Sua
Excelência, o ministro de Estado dos Transportes,
César Augusto Rabello Borges, informações e exemplar do Projeto Executivo básico do derrocamento
do chamado Pedral do Lourenço, na região que fica
à montante das Eclusas da Usina Hidrelétrica de
Tucuruí, obra da hidrovia do Tocantins, contratada
pela Empresa Vale do Rio Doce. Senador Jader
Barbalho.................................................................
Requerimento nº 401, de 2013, solicita o adiamento por 30 dias, da discussão do Substitutivo da
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 163, de 2000, que “Cria o Fundo de Apoio
à Cultura do Caju – FUNCAJU”. Senador Eduardo
Braga......................................................................
Requerimento nº 402, de 2013, solicita que
seja externado ao governo brasileiro voto de aplauso e congratulações pela eleição do embaixador
Roberto Azevedo para a diretoria-geral da Organização Mundial do Comércio - OMC. ......................
Requerimento nº 403, de 2013, solicita voto de
aplauso ao embaixador Roberto Azevedo, pela eleição ao cargo de diretor-geral da Organização Mundial
do Comércio - OMC. Senador Aécio Neves.............
Requerimento nº 404, de 2013, solicita a inserção em ata de voto de congratulações e aplauso,
ao embaixador Roberto Carvalho de Azevedo, pela
eleição como novo diretor-geral da Organização
Mundial do Comércio-OMC. Senadora Vanessa
Grazziotin................................................................
Requerimento nº 405, de 2013, solicita que
em 8 de julho de 2013 seja homenageado o centenário de nascimento do político e guerrilheiro Carlos
Marighela. Senador João Capiberibe.....................
Requerimento nº 406, de 2013, solicita ao ministro de Estado da Secretaria de Comunicação da
Presidência da República, informações a respeito
da planilha publicada pela SECOM-PR denominada: Investimento em Mídia - Governo Federal(Poder
Executivo) - Total Administração Direta(Todos os órgãos) + Indireta(empresas que não concorrem no
mercado), período 2000 a 2011. Senador Aloysio
Nunes.....................................................................
Requerimento nº 407, de 2013, solicita que
seja encaminhado ao ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pedido de
informações, no sentido de se obter esclarecimentos, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
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Econômico e Social - BNDES, sobre o Fundo Amazônia. Senador Jader Barbalho...............................
Requerimento nº 408, de 2013, solicita ao ministro de Estado de Minas e Energia sobre o planejamento, o montante destinado e os prazos referentes
às obras de modernização da Refinaria de Manaus
- REMAN. Senadora Vanessa Grazziotin.................
Requerimento nº 409, de 2013, solicita informações ao ministro de Estado de Minas e Energia
sobre a decisão da Eletrobrás de promover o desmembramento das operações da Amazonas Energia. Senadora Vanessa Grazziotin..........................
Requerimento nº 410, de 2013, solicita ao
ministro de Estado do Meio Ambiente informações
acerca da concretização do Plano Nacional de Resíduos Sólidos no que concerne à implementação
da Política de Logística Reversa. Senadora Vanessa
Grazziotin................................................................
Requerimento nº 411, de 2013, solicita informações ao ministro de Estado de Minas e Energia
acerca do aumento da capacidade de produção,
distribuição e armazenamento de combustível no
Estado do Amazonas, que recentemente sofreu com
a falta de álcool e, posteriormente, de gasolina, em
razão da falta de estrutura para armazenamento em
grande quantidade desses combustíveis. Senadora
Vanessa Grazziotin.................................................
Requerimento nº 412, de 2013, solicita que
seja inserido em ata voto de pesar pelo falecimento
de Silvio Márcio Conde de Paiva, e apresentação de
condolências à família. Senador Benedito de Lira..
Requerimento nº 413, de 2013, solicita que
passem a tramitar em conjunto as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 8 e 15, de 2012, por
disporem sobre a mesma matéria. Senador Ricardo
Ferraço....................................................................
Requerimento nº 414, de 2013, solicita que
passem a tramitar em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nº 124, de 2013 e nº 170, de 2012 - Complementar, por disporem sobre a mesma matéria.
Senador Ricardo Ferraço........................................
Requerimento nº 415, de 2013, solicita autorização para desempenhar missão oficial de representação do Senado Federal, no dia 13 de maio de
2013, na cidade do Rio de Janeiro, a fim de verificar
o andamento das obras do estádio do Maracanã e
as demais ações de preparação para a realização
dos eventos esportivos. Senador Antonio Carlos
Valadares................................................................
Requerimento nº 416, de 2013, solicita licença
dos trabalhos da Casa, no período de 19 a 23 de
maio de 2013, para representar o Senado Federal
no 4º Encontro da Plataforma Global de Redução
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de Risco e Desastres, a realizar-se em Genebra,
Suíça. Senador Casildo Maldaner..........................
Requerimento nº 417, de 2013, que solicita
informações ao ministro de Estado das Relações Exteriores sobre o não cumprimento bilateral do acordo firmado entre o governo brasileiro e a república
venezuelana que estabelece zona non-aedificandi
na fronteira entre os respectivos países, bem como
sobre o andamento dos trabalhos realizados pela
Comissão Mista Brasileiro-Venezuelana Demarcadora de Limites disposta no artigo 4º do referido
acordo. Senador Mozarildo Cavalcanti...................
Requerimento nº 418, de 2013, que solicita
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento
do ex-governador do Acre Orleir Cameli. Senadora
Vanessa Grazziotin.................................................
Requerimento nº 419, de 2013, que solicita a
tramitação conjunta do PLS nº 193, de 2011, com
o PLS nº 426, de 2012, por tratarem de temas correlatos. Senador Paulo Davim................................
Requerimento nº 420, de 2013, que solicita a
tramitação em conjunto do Projeto de Lei da Câmara
nº 26, de 2013, com os Projetos de Lei da Câmara
nºs 99, 103, 128, de 2007; 74, 135, 165, 172, 198,
de 2008; e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do
Senado nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462,
550, de 2007; e 202, 253, 280 e 426, de 2008, por
versarem sobre o mesmo assunto. Senador Anibal
Diniz........................................................................
Requerimento nº 421, de 2013, que solicita
que o PLC 101/2012 seja apreciado, também, pela
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Ata da 62ª Sessão, Não Deliberativa,
em 2 de maio de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Roberto Requião e Cristovam Buarque

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 12 minutos
e encerra-se às 16 horas e 22 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e com a presença do
Senador Mozarildo e do Senador Pedro Simon, iniciamos os nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Sobre a mesa, requerimento que será
lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 375, 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 30 anos do
falecimento do professor Rubens Oscar Guelli, ocorrido
em 1º de março de 2013:
I - inserção em ata de voto de aplauso;
II – apresentação de congratulações à família.
Justificação
Nascido em 21 de julho de 1921, em Taiuva. No
estado de São Paulo, o Professor Rubens Oscar Guelli,
formou-se em Educação Física, em 1943, na então Escola Superior de Educação Física de São Paulo, hoje
integrada à Universidade de São Paulo.
Em 1944, foi nomeado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Diretor de Esportes,
para atuar, junto ao SESI - Serviço Social da Indústria.
Neste cargo, criou na cidade de Americana, o
primeiro Centro Esportivo Operário do SESI, no interior do Estado de São Paulo, em 1964, sendo o que
podemos chamar de precursor desta atividade educacional, no nosso estado.
Foi grande incentivador do esporte amador e nesta condição ocupou o cargo de Assistente de Esportes
do SESI em Campinas.
Posteriormente criou outros Centros Esportivos
Operários, espalhados pelo interior do Estado de São
Paulo.

Atuou como Professor de Educação Física, na
cidade de Americana, por 30 anos no então Instituto
de Educação Presidente Kennedy.
Faleceu em 01 de março de 1983, na cidade de
Americana, deixando os filhos Milton Augusto Guelli,
Rubens Augusto Guelli e a esposa Cacilda Franco de
Arruda Guelli
Sala das Sessões, em 30 de abril de 2013. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência recebeu, do Tribunal de
Contas da União, o Aviso nº 999, de 2013, na origem,
comunicando o recebimento de cópia do Requerimento nº 315, de 2013, autuado naquele Tribunal sob o nº
TC-010.900/2013-6 e remetido ao setor competente
para as providências cabíveis.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 999 – GP/TCU
Brasília, 26 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 993 (SF) de 25-4-2013, por meio
do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU cópia
do Requerimento nº 315/2013, de autoria do Senador
Aloysio Nunes Ferreira, que solicita “auditoria no Programa Minha Casa Minha Vida, particularmente nos
contratos com empresas que operem no âmbito do
referido Programa.”
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-010.900/2013-6, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Valmir Campelo na Presidência.
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – O Aviso nº 999, de 2013, foi juntado
ao processado do Requerimento nº 315, de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência designa o Deputado
Laércio Oliveira, como membro suplente, em vaga
existente, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 608, de 2013,
conforme o Ofício nº 193, de 2013, da Liderança do
PR na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
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e o Deputado Renato Molling, como membro
suplente, em vaga existente, para integrarem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 601, de 2012, conforme
o Ofício nº 211, de 2013, da Liderança do PP
na Câmara dos Deputados;
Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 209
Brasília, 30 de abril de 2013

Of. nº 193/2013 – Bloco
Brasília, 24 de abril de 2013
Assunto: Indicação para membro Titular de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado Laércio Oliveira (PR/
SE), para membro Suplente da Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 608,
de 2013, que “Dispõe sobre crédito presumido apurado com base em créditos decorrentes de diferenças
temporárias oriundos de provisões para créditos de
liquidação duvidosa nas condições que estabelece e
dispõe sobre os títulos de crédito e instrumentos emitidos por instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,
para composição de seu patrimônio de referência, e
altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010”.
Respeitosamente, – Deputado Anthony Garotinho, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/
PHS/PTC/PSL/PRTB.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência designa:
– o Deputado Carlos Magno, como membro titular,
em substituição ao Deputado Arthur Lira, para
integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 609, de 2013,
conforme o Ofício nº 209, de 2013, da Liderança
do PP na Câmara dos Deputados.
– o Deputado Luís Carlos Heinze, como membro titular, em substituição ao Deputado Arthur
Lira, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 610,
de 2013, conforme o Ofício nº 210, de 2013, da
Liderança do PP na Câmara dos Deputados; e
– o Deputado Jerônimo Goergen, como membro
titular, em substituição ao Deputado Arthur Lira,

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Carlos
Magno (PP/RO) como Titular para integrar a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a MPV nº
609, de 2013, em substituição ao Deputado Arthur
Lira (PP/AL).
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder
do PP.
Of. nº 210
Brasília, 30 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Luis Carlos Henze (PP/RS) como Titular para integrar a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a MPV
nº 610, de 2013, em substituição ao Deputado Arthur
Lira (PP/AL).
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder
do PP.
Of. nº 211
Brasília, 30 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Jerônimo Goergen (PP/RS) como Titular em substituição
ao Deputado Arthur Lira (PP/AL) e o Deputado Renato Molling (PP/RS) como Suplente para integrarem
a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
MPV nº 601, de 2012.
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder
do PP.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Pela ordem de inscrição, o Senador
Pedro Simon ocupará a tribuna. (Pausa.)
Por permuta, ocupará a tribuna o Senador Mozarildo Cavalcanti.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Roberto Requião,
quero agradecer ao Senador Pedro Simon por permutar o seu lugar com o meu, para eu ter, portanto, a
oportunidade de ser o primeiro orador desta sessão.
Quero abordar, neste momento, um ponto da
fala da Presidente Dilma, ontem, por ocasião do Dia
do Trabalho, ou Dia do Trabalhador, que considero
fundamental em todos os aspectos que envolvem a
vida do trabalhador. É evidente que temos, de Getúlio
Vargas para cá, evoluído nas questões dos direitos
trabalhistas, da oportunidade de emprego, da regulamentação de várias atividades profissionais. Mas há
uma questão: a de que não há como o Brasil avançar
consideravelmente se não houver realmente a qualificação do trabalhador.
Portanto, um ponto fundamental da fala da Presidente, no meu entender, foi o de que vai destinar os
recursos dos royalties e do pré-sal para a educação.
Olhem que, sendo médico e também professor,
tenho a consciência de que saúde e educação são
praticamente irmãs siamesas. Mas eu diria até mais:
a educação está na frente, porque sem educação é
impossível a pessoa ter sequer noções de higiene ou
ter condições de avançar no seu trabalho e, portanto,
em seu salário, bem como ter condições de propiciar
uma vida mais condigna para a sua família.
Portanto, a par dos diversos programas sociais
que vêm sendo desenvolvidos pelos sucessivos governos, principalmente no Governo Dilma, é preciso ver
que sem educar, como já diz o ditado popular, é “como
dar o peixe, mas não ensinar a pescar”.
Então, a educação, no meu entender é fundamental. Temos “n” exemplos de países do primeiro mundo
que, saindo arrasados da II Guerra Mundial, deram a
volta por cima exatamente investindo em educação.
E dou o exemplo do meu Estado, que era um território federal. Eu nasci lá, mas saí aos 15 anos para
estudar, porque sequer havia ensino médio – na época chama-se 2º grau. Saí, então, com 15 anos para
estudar, passando por dificuldades e privações até
me formar. Voltei para o meu Estado, que, na época,
era ainda território, e passei uma década e meia trabalhando como médico, convivendo com aqueles que
sofriam, buscando dar o melhor de mim em benefício
da população de Roraima. Entretanto, depois, cheguei
à conclusão de que eu só ajudar a mudar a realidade
do território de Roraima se eu fosse para a política,
porque, por meio dela, podemos nos tornar agente
de mudanças.
Na verdade, lá, como médico, mesmo tendo passado a experiência, como vários companheiros da
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minha época, de ter saído para estudar e voltado, via
que a coisa não mudava, porque nós não tínhamos,
no Estado, um número maior de pessoas se formando.
Então, eu entrei para a política. Fui Deputado Federal de 1983 a 1986; depois, de 1986 a 1990, quando
fui Deputado Constituinte. Já no meu primeiro mandato,
eu consegui que fossem aprovadas duas leis de minha
autoria: a de criação da Universidade Federal de Roraima e a de criação da Escola Técnica de Roraima.
A partir daí, a realidade do nosso território passou a mudar. Aliás, a criação do Estado também foi
um trabalho meu e dos Deputados de Roraima e do
Amapá, que queríamos sair daquela situação absurda em que a população era tratada como se morasse
num pedaço de lugar que não era o Brasil propriamente
dito. Isso porque o território Federal é uma espécie de
autarquia ligada a um ministério apenas.
Então, a transformação de Roraima e Amapá em
Estados na Constituinte completou o ciclo fundamental
para mudar o quadro, o cenário e as esperanças dos
jovens e dos pais em nossos Estados.
A nossa universidade, criada em 1985, mas só
implantada depois da criação do Estado, realmente
mudou a realidade do Estado. Hoje, já temos uma universidade estadual, criada pelo ex-Governador Ottomar
Pinto. Então, hoje, proporcionalmente, o meu Estado,
que é o menos populoso, que tem o menor número de
habitantes, é o que tem, como dizia, proporcionalmente,
o maior número de graduandos e graduados. E, mais
importante do que isso: essa universidade federal, depois de instalada, serviu para estimular a ida de outras
instituições particulares de ensino. Assim, hoje, temos,
mais ou menos, cindo outras instituições de nível superior no Estado. E. com isso, realmente, a qualidade,
a qualificação dos jovens passou a ser uma oportunidade praticamente para todos, haja vista que temos
a universidade federal, a escola técnica, que já é hoje
um instituto federal de ciência e tecnologia. Portanto,
há ali cursos superiores de formação de tecnólogos.
Ainda mais: a universidade estadual também tem vários cursos com campi em quase todos os Municípios
do Estado. Existe também uma universidade virtual,
que alcança vários Municípios do Estado, oferecendo
vários cursos, sem que exija o deslocamento do aluno,
isto é, o chamado curso não presencial. Isso, portanto,
enseja que até mesmo aqueles homens, mulheres e
jovens do interior possam estudar.
Então, analisando a fala da Presidente Dilma, eu
fico animado. E vejo aqui pessoas, como o Senador
Cristovam, que batem na tecla da educação – e eu
me coloco também nesse grupo –, entendendo que
um país não pode dar um salto de qualidade sem in-
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vestir maciçamente na educação dos seus jovens, na
educação também dos seus adultos.
Realmente, não é possível pensar em um país
grande como o nosso, populoso como o nosso, rico
como o nosso, que ainda registra índices de pobreza
extrema. E por quê? A falta de oportunidade de trabalho, muitas vezes, decorre da falta de qualificação
do profissional; e, outras vezes, em vários lugares do
País – como sou da Região Norte, dei o exemplo aqui
do meu Estado –, não existem escolas adequadas.
No meu Estado mesmo, a situação da escola púbica
é talvez o pior exemplo do Brasil.
Então, é muito preocupante que o governo não
passasse a encarar a educação como ponto principal
para transformar, de fato, o Brasil em um país de primeiro mundo.
Nós temos tudo; aliás, temos o mais importante:
os brasileiros têm a vantagem de ser um povo que tem
na alma a solidariedade e a capacidade de conviver
com as diferenças – de religião, de raça, de cor e até
mesmo de situação social. Evidentemente, existem
os focos de preconceito. Todavia, o importante é que
a educação, inclusive, serve para eliminar esses preconceitos; a educação serve, inclusive, para igualar
qualquer tipo de diferença que se possa pensar de
uma pessoa em relação a outra.
Hoje, por exemplo, vemos, no Supremo Tribunal
Federal, o primeiro Ministro negro, e que não foi para
lá por ser negro, não foi para lá por quota, não; foi
para lá porque se trata de uma pessoa que estudou,
que se dedicou e se destacou, vindo a ser escolhido
pelos seus méritos.
E, assim, temos “n” exemplos de pessoas que
vieram das camadas mais pobres – e damos sempre
o exemplo aqui de Juscelino Kubitscheck, que era filho de uma professorinha do interior de Minas Gerais
e que foi Presidente da República.
Ainda bem que chegou o Senador Cristovam!
Eu estava justamente dizendo, Senador Cristovam, que eu pincei da fala da Presidente Dilma, ontem,
o ponto mais importante: quando ela disse que investirá
os recursos do pré-sal e dos royalties na educação. E
faço questão de frisá-lo a V. Exª, porque, realmente,
V. Exª é um batalhador, um homem da área mesmo,
ex-Reitor da Universidade de Brasília, e que tem batido de maneira muito forte nessa tecla da educação,
inclusive propondo a federalização do ensino no País.
Eu acho que cuidar da educação é o ponto fundamental, indispensável para que nós possamos, de
fato, avançar, melhorar a qualidade de vida das pessoas mais pobres e, principalmente, dar um amanhã
melhor para o nosso País.
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Senador Cristovam, com muito prazer, ouço o
aparte de V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Senador Mozarildo, eu fico satisfeito que o senhor
traga esse assunto, porque ele merece, primeiro, ser
elogiado, o discurso da Presidenta. Mas, segundo,
analisado com cuidado. O governo vem insistindo que
quer investir 100% do pré-sal na educação. Quando a
gente faz as contas, não é exatamente assim, porque
eles consideram investir 100% dos leilões relacionados com o regime de concessão. Mas uma parte importante, a maior parte, é sobre o critério de partilha.
E, sobre o critério de partilha, não estarão valendo os
100% dos royalties do petróleo para a educação. Além
disso, está se falando dos royalties que o Governo Federal recebe; não se está falando dos royalties que os
Estados e os Municípios recebem. Por exemplo, nesta
semana, o Governador de Pernambuco decidiu que os
royalties daquele Estado irão para a educação. Mas e
os das outras 26 unidades da Federação – Estados e
Distrito Federal? Nenhum fez isso ainda. Eu creio que
deveria ser uma lei federal, que dissesse que a totalidade dos recursos – a totalidade significa tudo o que
é de partilha, tudo o que é de concessão, tudo o que é
dos Municípios, dos Estados e da União. Ou o governo
não está entendendo, ou está querendo manipular a
opinião pública. De qualquer maneira, é louvável que
a palavra “todos” tenha sido dita pela Presidenta, eu
diria até com uma ênfase muito grande. Isso é positivo! Agora, vamos esclarecer. Talvez os técnicos do
governo não estejam percebendo que falam em 100%
de um pedacinho, e não 100% do todo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Muito bem, Senador Cristovam, realmente é
um ponto que tem que ser aclarado.
Sua Excelência disse que estava encaminhando
ao Congresso Nacional a proposta. Eu acho que nós
temos que dar um cuidado especial e, ao mesmo tempo,
uma celeridade à análise dessa questão, aperfeiçoando
esses pontos, de forma a que todo o dinheiro referente
aos royalties, ao pré-sal, tanto no nível federal quanto
estadual, seja exatamente destinado para a educação.
Entendo que é a forma – não vejo outra. E olhem
que eu poderia aqui dizer que o fundamental é a saúde. É verdade que, sem saúde, a pessoa nem estuda,
mas, por outro lado, sem educação, a pessoa não consegue, às vezes, manter a sua saúde, porque sequer
aprendeu os princípios básicos de higiene para evitar
uma enfermidade.
Quero encerrar, Presidente Requião, agradecendo a oportunidade e repetindo aqui que me sinto muito
feliz com o que ouvi e, principalmente, com o exemplo
do meu Estado. Sendo o menos populoso do País, o
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Estado de Roraima, pelo fato de terem sido instalados
uma universidade federal, um instituto federal de ensino, ciência e tecnologia e uma universidade estadual,
realmente, deu aos jovens de todas as categorias a
oportunidade de estudar.
É verdade que falta ao meu Estado complementar esse processo com a criação de oportunidades
de trabalho, com mercado. O meu Estado tem sido
duramente apenado pelas questões indígenas, pelas
questões ambientais e outras, que entravam o desenvolvimento do Estado e impedem a implantação de indústrias e o desenvolvimento das empresas, de modo
geral. Isso, de fato, faz com que as pessoas, às vezes,
fiquem frustradas ao terminar um curso, seja técnico
ou de nível superior, por não terem oportunidades de
encontrar trabalho adequado.
Fica aqui o meu registro da importância de que,
realmente, o País dê prioridade – e eu nem diria prioridade um, mas prioridade zero – para a educação. Ou
seja: em primeiro lugar de tudo, a educação.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com a palavra o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, eu sou um admirador de longa data do jornalista Janio de Freitas. Vejo
no jornalista um espírito firme, uma personalidade, um
desejo de acertar e me guio muito pelo seu pensamento
e pela sua coluna. Hoje, o grande jornalista me coloca
como um dos atores da sua coluna: Janio disse que
Simon negou a própria história e que estranha uma
pessoa como Pedro Simon, sendo quem é, tenha se
unido a outros Senadores e ido ao Supremo discutir a
matéria que está em debate.
Meu ilustre e grande jornalista Janio, sobre essa
matéria, eu venho debatendo há muito tempo. Inclusive,
uma das questões que eu levei ao Supremo – e que
o Correio Braziliense publica também hoje, na coluna
de Luiz Carlos Azedo – é a proposta que eu levo e que
venho defendendo de que esse desentendimento entre
os três Poderes não pode continuar e o diálogo deve
aparecer nesse sentido.
Realmente, eu não defendo aumento de partidos
políticos. Acho que a cláusula de barreira, nas suas
devidas limitações, devia ser analisada com mais profundidade.
O que está acontecendo aqui é o absurdo do
uso da máquina governamental. É um grupo a favor
do Governo? É. O Governo dá apoio total, participa
das negociações, tem dinheiro do Fundo, tem tempo
de televisão e ganha mais um Ministério.
O grupo é de oposição? É de oposição. Não tem
o dinheiro do Fundo Partidário, não tem o tempo de
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televisão e pressões em todos aqueles que querem
entrar no partido. Agora, fazer isso, levando ao absurdo de uma lei e que os que, alguns dias atrás, estiveram todos fechados com o chamado PSD, estejam
usando a máquina para impedir o partido da Srª Marina, sendo que, no caso da Senadora Marina, o caso
é muito claro, ela fez milhões, vinte milhões de votos
nas eleições. E a tese que tem aí, de que a Senadora
deve ser candidata, é de que, com a Marina candidata,
é certo que tenha segundo turno. A Marina não candidata, praticamente desaparecem as possibilidades
de segundo turno.
Eu vim para esta tribuna para criticar – e critiquei
duramente – aqueles que tiveram essa posição. Achei
ridículo o Governo fechar questão em torno de um e
fazer força em torno do outro. Ficou mal, ficou muito
mal. Tanto que os próprios Líderes e vários Parlamentares dos partidos que apoiam o Governo discordaram
e, no último projeto, inclusive, não conseguiram votos
para aprovar aqui no Senado.
Eu defendo e venho insistindo em algo que foi feito
no governo do Itamar Franco. É interessante como a
gente analisa pouco o governo do Itamar Franco. Além
de algumas teses vitoriosas, como o Plano Real, terem
feito pelo governo de Itamar Franco e ninguém se lembrar, só se lembram da desfilante do carnaval que tirou
uma fotografia ao lado do Presidente não tão vestida
como devia, o Itamar Franco permitiu e nós criamos,
no seu governo – reparem V. Exas –, uma comissão
composta pelo Presidente do Supremo, Presidente da
Câmara, Presidente do Senado, Ministro da Justiça,
Procurador-Geral da República, Presidente do Tribunal
de Contas e eu, modestamente, representando o Senado e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Essa comissão se reunia, mensalmente, no gabinete do Presidente do Supremo Tribunal, para debater causas da impunidade e onde nós podíamos
mudar a legislação para facilitar o combate à impunidade. Reunia-se para discutir as divergências que,
já naquela época, começavam a acontecer, com uma
Constituição como a nossa, de 1988, por falta de entendimento, de lideranças que tivessem firmeza e que,
na maioria dos casos, como a reforma agrária e tal,
não tiveram condições de pôr uma legislação definitiva.
Pelo contrário, “faremos uma reforma agrária assim,
assim, assim. Parágrafo único: em termos que serão
definidos em lei complementar”. E “se isso é fidelidade
partidária, Parlamentar que trocar de partido perde o
mandato em termos de legislação complementar”. E
até hoje não saiu legislação complementar de coisa
nenhuma. Durante dois anos essa comissão se reuniu. E posso garantir que, durante dois anos, nós não
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tivemos um tico de crise entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
Eu, com toda a sinceridade, meu bravo Janio de
Freitas, estive sempre do lado da minoria. Na ditadura,
fiquei na oposição. Quando Fernando Henrique chegou
ao governo, larguei o Fernando Henrique, a Liderança do Governo, para me colocar contra, quando ele
mexeu na Constituição para criar a reeleição; quando
privatizaram, de maneira tremendamente negativa para
a Nação brasileira, a Companhia Vale do Rio Doce.
Hoje, o Governo tem uma maioria ampla nesta
Casa e lá na outra. Eu votei na Presidente, no segundo turno, fiz questão de votar, declarar, esclarecer e
trabalhar para a vitória da Presidente. Durante muito
tempo, venho elogiando a sua atitude, principalmente
no início do seu governo, com relação aos erros e aos
equívocos que fizeram Sua Excelência demitir – e tinha a coragem de demitir – os que praticassem erros
e equívocos administrativos.
Vejo agora, com preocupação, que a nossa ilustre Presidente, que está com o Ibope lá em cima, com
um percentual altamente positivo de seu governo, de
repente toma uma série de atitudes que ela, absolutamente, não tinha a mínima vontade de fazer no início
do seu governo.
Esta é uma das questões, o troca-troca a que
chegou a governabilidade brasileira. A governabilidade brasileira se chama troca-troca: tu botas aqui a tua
emenda parlamentar – o Orçamento absolutamente
não vale nada –, eu boto a emenda ali, com o Líder
do Governo eu me proponho a votar isso e mais isso,
a minha emenda vai ser cumprida e o dinheiro vai ser
destinado ao Município a que eu destinei. Nomeio fulano de tal – os cargos hoje são distribuídos nesse
sentido – em tal lugar, beltrano em tal lugar, boto lá e
tenho o apoio do Governo para ajudar a minha região.
Por isso, Sr. Presidente, eu acho, com toda a
sinceridade, neste episódio que está chegando a sua
reta final, o mensalão, que o Supremo agiu muito bem.
Desculpe-me, extraordinário e brilhante jornalista Janio de Freitas, mas o Supremo agiu muito bem. Foi a
primeira grande...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...
bravo Janio de Freitas, em que se tem uma medida
real, concreta, firme contra a impunidade. O Supremo
ali, o Congresso aqui, o Executivo ali, impunidade é
uma realidade constante.
E dizia eu, na mesa do Ministro do Supremo,
junto com os colegas – e é uma questão a que dou
um mérito muito grande –, a maioria dos membros do
Supremo foram indicados pelo Lula e pela Presidenta.
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No entanto, votaram contra o que o Lula e a Presidenta
desejavam. Isso soma para o Lula, para a Presidenta
e para os ministros, mostra que não foi troca-troca.
Muitos pensavam, inclusive políticos, que o fulano foi
lá colocado pelo Lula ou pela Dilma a pedido do sr. fulano de tal, da esposa do presidente, a pedido de não
sei lá, e claro que na hora votariam ao lado do Governo. Não é o que aconteceu. E isso é importante. Isso
deve ser respeitado.
Agora, nessas questões, nas dúvidas que podem
vir a existir, este Congresso, que às vezes leva anos e
anos para votar um projeto de lei e de repente vota, em
um dia, como aconteceu na Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara, uma emenda constitucional determinando que o Congresso pode anular decisões do
Supremo, eu acho que isso, no mínimo, era matéria a
ser debatida, analisada, era o caso de haver uma comissão como aquela a que me referi, do governo Itamar Franco, e não criar essa série de rusgas e esses
incidentes que foram criados.
Eu acho que, no mínimo, essa seria uma matéria
a ser debatida, analisada, a ter uma Comissão, como
me referi que tínhamos no governo Itamar Franco, e
não criar essa série de rusgas, esses incidentes que
foram criados.
Eu acho muito bom que os Presidentes da Câmara
e do Senado foram ao Supremo e buscaram o diálogo.
Muito boa a decisão do Presidente da Câmara determinando que a matéria não irá para Plenário antes do
entendimento amplo. E acho bom que os Parlamentares do Senado tenham ido ao Supremo para mostrar
o pensamento, a palavra e o sentimento desta Casa.
Fizemos o que deveríamos fazer. Deliberamos
como devíamos ter liberado, e foi amplo e respeitoso
o diálogo, que reconheço merecer o maior respeito de
todos nós. Foi realmente democrático, foi realmente de
entendimento e se sentiu ali a vontade ampla e total
de se encontrar uma fórmula que fuja do confronto e
que seja o início de um diálogo aberto, franco e construtivo. Eu gostei e gostei muito.
Meu amigo Jânio de Freitas, fora a busca da intriga, do confronto e não sei mais do quê, creio que os
meus colegas que tomaram a iniciativa também não
teriam feito o que nós fizemos, mas acho que fazendo
como foi feito, e desde que se soube que isso seria feito, ajudamos a construir, a somar para que esta crise
seja resolvida. Espero que seja.
Hoje termina o prazo para os réus do mensalão
apresentarem as suas defesas e, a partir de amanhã,
corre o prazo para que o Supremo decida sobre as
defesas apresentadas por cada um dos réus do mensalão. O debate será amplo, e eu confio no Supremo.
Eu confio. Confio que, na amplitude do debate, che-
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garemos a uma conclusão realmente positiva sobre
essa questão.
Eu já disse e repito: nessa questão, o Supremo
se saiu muito bem; mereceu o aplauso de toda a sociedade. Eu diria até que o Supremo viveu o momento
mais aplaudido de todo o tempo em que me conheço
por gente.
O Congresso não viveu bons momentos, porque
a CPI do Cachoeira foi um fiasco, um dos momentos
mais depressivos que conheço da história deste Congresso. E, no final da semana, os jornais e manchetes
publicavam que o Sr. Cachoeira era detido porque, dirigindo, parece que embriagado, não quis submeter-se
ao teste que a polícia impunha; e foi recolhido até se
resolver a questão. A polícia de trânsito teve mais força em fazer qualquer ato do que a CPI do Congresso
Nacional, que foi, absolutamente, um zero à esquerda.
Acho muito negativo. Não digo negativo, mas
muito estranho que, hoje, 2 de maio, nós já estejamos
em plena campanha para a Presidência da República.
A Presidenta tem dois anos de governo. No entanto,
estamos em plena campanha.
A Presidenta – eu acho que num tempo do Governo do PT, e lá se vão dez anos –, é a primeira vez
que não comparece a uma festa dos líderes sindicais
no dia 1º de maio. Não foi porque, em uma atitude grotesca, lá no Mato Grosso do Sul, em uma solenidade
determinada, ela teve os aplausos dos sem terra e
uma vaia relativamente grande dos proprietários de
terra. Então, não foi. Não foi a nenhuma solenidade
do dia 1ª de maio.
Seu pronunciamento foi firme – eu gostei; não
foi excepcional, mas foi o que ela podia ter dito. Principalmente verificando-se que realmente, embora não
tivesse tido os 5% do aumento da inflação, o aumento
do salário mínimo que foi concedido tem esse percentual e contém dentro dele o salário mínimo para o ano
passado mais o percentual de inflação que nós tivemos
no ano passado. Pode não ser o ideal, mas foi o que
era possível fazer, e ela fez.
Vai ser difícil e duro o trabalho da Presidenta. Mais
uma vez eu repito: duro e duro, porque infelizmente
nós não temos no Brasil perspectivas de um diálogo
em torno da governabilidade. Cada um pensa em si,
mas não no conjunto.
Volto ao governo Itamar. No governo Itamar, do
qual eu era Líder do governo, nós reunimos no palácio
todos os presidentes de partidos, os que apoiavam e
os que não apoiavam. E o Itamar colocou ao lado da
mesa grande de todos os presidentes de partidos os
ministros de Estado, para observarem e para assistirem
os debates que se houve. E ali o Itamar propusera, a
rigor, um Pacto de Moncloa, não necessário, porque
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nós não estávamos vivendo aquela crise que a Espanha viveu, embora tivéssemos saído de um impeachment com um presidente entrando. Mas foi proposto.
E foi aceito. Ali, o Presidente Itamar assumiu o compromisso de que, em qualquer circunstância de crise
nacional, qualquer dos presidentes de partidos que
estavam ali reunidos podiam fazer publicamente um
pedido de convocação de uma reunião igual àquela.
E a recíproca era verdadeira: em qualquer período de
crise que existisse, o Presidente da República podia
fazer a mesma convocação. E isso foi feito. Isso foi reconhecido por todos os dirigentes partidários.
É verdade que, no governo Itamar, nunca fizemos uma reunião dessas, porque, no governo Itamar,
nós nunca tivemos uma crise que deixasse qualquer
dúvida nesse sentido. Não tivemos qualquer desentendimento entre os Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário. Então, a reunião não foi necessária, mas a
possibilidade existiu.
Eu acho que era possível fazer isso agora. Quem
está tendo, em minha opinião, categoria nesse diálogo, hoje, é o Vice-Presidente da República. Acho que,
com todo o respeito ao meu amigo Marco Maciel, que
foi um grande Vice-Presidente, com todo o respeito
ao nosso querido Vice-Presidente das Minas Gerais,
do Lula, que foi um grande Vice-Presidente, o atual
Vice-Presidente, que tem, junto a si, a presidência do
Partido, está agindo com grande correção, buscando
acalmar divergências dentro do Partido e entre outros
partidos, inclusive. É um grande papel. Acho que inclusive a Dilma, a Presidente Dilma, que não tem no
Ministério da Casa Civil uma pessoa com esse tipo de
personalidade, com essa exposição de vontade – e talvez até, ali, na Casa Civil, hoje, não é o lugar exato –,
talvez o Vice-Presidente pudesse ajudar a Presidente
Dilma nisso que ela pouco tem feito, que é dialogar
com os partidos, inclusive de oposição.
Eu acho que, num País, um governador como o
de Pernambuco, com uma belíssima biografia – ou estou ficando velho demais, o meu amigo não era nem o
pai, nem a mãe dele, era o avô dele, meus amigos, da
maior intimidade, o querido Miguel Arraes – me desculpe Miguel Arraes, mas eu vejo no teu neto algumas
qualidades que, se tu tivesses, tu tinhas ido mais longe.
O Arraes era duro, era áspero, era seco. O seu
neto é amigável, ele tem uma simpatia; ele diz as coisas,
por mais duras que sejam, de uma forma amável. O
Arraes dizia as coisas até amáveis de uma forma dura.
Será que, qual é o pecado de, de repente, começar a aparecer a possibilidade de ele ser candidato
a Presidente da República? Tem que ser inimigo do
Presidente? É uma perspectiva que está aí.
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A Marina, Senadora do PT, Ministra junto com a
Dilma: 20 milhões de votos! É crime ela pensar em ser
candidata a Presidente da República? Isso faz parte,
é normal à democracia.
Então, eu acho, com toda sinceridade, que a Presidente Dilma, hoje, hoje, está muito à frente dos seus
adversários e eu acho que a Presidente Dilma não
tem como adversário mais duro os seus adversários
à Presidente da República, mas, no seu Governo, a
inflação tem que ser contida, a recessão tem que ser
levantada, a corrupção tem que ser banida não digo,
mas levada a um mínimo do possível e suportável; e
ela é uma grande candidata.
Agora, não vai ser a Drª Dilma candidata forte por
atitudes radicais, por demitir o fulano porque apoia o
governador tal; por suspender o dinheiro para tal Município, porque está apoiando o governador tal; por ir
a outro Estado em que o governador é do Partido Socialista e lhe oferecer uma série de não sei quantas
coisas para não apoiar o candidato do seu partido,
mas apoiar a ela... Não sei. Será? E eu conheço a
Dilma. Eu a conheço, ela não me conhece, mas ela é
uma mulher pública de grande credibilidade, de grande respeito. Eu acompanho a sua vida desde o início
e digo o que disse aqui desde a primeira vez em que
foi lançada: o seu padrão de dignidade, de seriedade,
de austeridade e de firmeza... E digo que ela está perdendo isso, tenho certeza, com muita mágoa. Esse é
o preço cruel do toma lá, dá cá que é a bandeira do
Brasil neste momento.
E, quando vejo primeiro o PT, o heroico PT de
ontem, transformando-se na Arena em final de tempo...
Lá no final, quando a Arena já estava desaparecendo, e o Governo precisou tomar medidas para salvar
a Arena: sublegenda, senador biônico, uma série de
coisas que aconteceram, só que não salvaram. O PT
está caminhando nesse tipo de caminho. Nesse tipo
de caminho! E o PMDB não é muito diferente. Se nós
olharmos, o debate se travará nessa linha. A Presidenta
Dilma tem condições de comandar o debate, de chefiar o debate e dar a linha da seriedade, da dignidade
para o seu Governo. Ela tem que escolher.
Muita gente que está do teu lado, Presidenta, não
está preocupada nem com o teu prestígio, nem com a
tua vitória. É gente que se acomodou com o pega-pega
cargo aqui, cargo ali, vantagem aqui, vantagem acolá.
Vejo o que a imprensa publica hoje e fico a pensar: como é que um coronel da brigada de Brasília, que
mora aqui, que vive aqui, resolve comprar R$6 milhões
em capa de chuva para a Copa do Mundo, que é realizada em uma época – dizem, e os levantamentos
que me trouxeram, e eu os recebi no meu gabinete,
mostram –, no mês da Copa, que, se não me engano,
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é julho, em que, normalmente, há seca, não há uma
gota de chuva caindo em Brasília! Pelo menos, segundo o que recebi, ao longo de décadas, em julho, podes
andar nu na rua, que chuva tu não encontras! – e o
cara comprar R$6 milhões, não sei quantas mil capas
de chuva para a Copa do Mundo?!
Eta, Copa do Mundo danada essa, tchê! O que
é que se está fazendo, e onde é que vamos chegar?!
Achei interessante que eu estava, num debate,
falando sobre como seria bom – ainda não tinham começado os estádios – que, com esse dinheiro todo que
se estava preparando para a Copa do Mundo, fosse
feito um plano para construir 12 grandes hospitais regionais no Brasil. E uma pessoa da plateia me pediu
um aparte e disse: “Senador, o senhor acha que, se
nós suspendermos a Copa do Mundo, sairão esses
12 hospitais?” – e me olhou com uma cara e com tão
penetrante olhar que eu disse: “Sinceramente, acho
que não saem!” “Então, deixe fazerem os estádios, é
melhor do que nada!”
Mas de onde vem esse pensamento? O cara está
ali em casa – eu não me lembro quanto sai a capa de
chuva –, ele vai ali num shopping center daqui de Brasília e lá lhe mostram uma capinha igual por R$54 mil.
E a outra valia lá não sei quanto!
Este é o Brasil, Presidenta, e, sobre isso, só quem
tem influência é Vossa Excelência! E, se Vossa Excelência perder a credibilidade, aí eu não sei. Aí eu não sei!
Olha, Presidenta, eu vou lhe dizer com toda a
sinceridade: medite mil vezes antes de escolher o novo
Ministro para o Supremo Tribunal Federal! Medite mil
vezes! Entre pessoas ligadas ao Governo, conversando,
já está certo: “É o fulano por causa disto, é o beltrano
por causa daquilo”. O que se comenta, com absoluta
certeza, é que ramos influentes do comando do PT
dizem que a solução está dada, e é fulano para o Supremo Tribunal. Pense mil vezes, Presidenta, antes da
escolha desse nome.
E vou tentar falar com o jornalista Janio de Freitas,
mostrando que a sua manchete realmente me atingiu:
“Simon negou a própria história”. Realmente me atingiu e me atinge ainda mais, meu amigo Janio, porque
passei o fim de semana meditando, meditando, meditando, e o meu caso é muito grave: eu não consigo
ver onde eu traí a minha história. Eu não consigo ver
como, indo ao Supremo com companheiros de todos
os Partidos, levando uma palavra de entendimento, de
diálogo, de respeito recíproco entre os Poderes, eu traí
a minha história! Eu não fui pedir favor; nenhum dos
Senadores que estavam ali foi pedir qualquer tipo de
favor. Fui apenas pedir que o Supremo aja com dignidade e que esta Casa, independentemente do autor
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da emenda ou de coisa parecida, também vai agir com
independência.
Muito obrigado, Presidente.
E o meu abraço ao jornalista Janio de Freitas.
Obrigado pela referência e desculpe, mas o meu respeito e a minha admiração continuam ainda maiores.
Muito obrigado.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Pedro Simon, V. Exª me permite um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Pois não.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Primeiro, sobre essa última parte do seu discurso, eu
fui um dos que preferiu não ir, mas isso não significa
que o senhor traiu, em nenhum milímetro, a sua história. Nada disso. Foi uma questão de interpretação
de pessoas que tinham a mesma posição, a de que
aquela lei não poderia passar, porque é um pacote
de abril, nos mesmíssimos moldes em que o regime
militar fazia, só que antes eles faziam lá dos quartéis,
e agora se tenta fazer a partir do próprio Congresso.
Então, foi uma ida dentro dos mesmos valores e princípios, com uma tática que eu pessoalmente preferi
não seguir. Mas, além disso, eu queria falar da maneira
como o senhor trata o atual momento histórico, para
não dizer o Governo, nesses últimos anos. Há uma diferença grande entre o toma lá da cá e o pacto político.
É que o pacto político tem causa, e o toma lá da cá
não tem causa. O toma lá da cá é uma troca de interesses, não é uma unidade com propósitos, e é disso
que sentimos falta no atual momento histórico, para
não citar especificamente no atual Governo. Até que
não fazia mal ter todos esses partidos juntos, embora
eu ache um perigo para a democracia quando quem
está no Governo tem uma base ampla demais. Acho
um perigo para o Governo porque ele perde o sentido crítico quando a sua base é grande demais. Tudo
bem! Se fosse para realizar alguns projetos nítidos de
transformar o Brasil, como o senhor falou no começo
de sua fala, o Pacto de Moncloa, na Espanha. Ali havia
um pacto visando uma mudança na realidade socioeconômica do país, não apenas para sair da ditadura
franquista, mas também para construir uma sociedade
de organização social diferente, como eles conseguiram. Nós estamos fazendo toma lá da cá, e não pacto.
E isso é muito ruim. É muito ruim porque leva não só
a corrupção explícita que é colocar dinheiro no bolso
de pessoas, mas uma corrupção não explícita, uma
corrupção implícita que trata dos jogos de interesse
das diversas corporações que fazem o toma lá da cá.
O toma lá da cá é entre grupos, o pacto é pela Nação
inteira. A gente não está vendo esse sentimento de
Nação na condução do atual Governo. A impressão é
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de que há o atendimento de cada grupo, e eu até diria, inclusive, o que nunca houve neste País, salvo nos
últimos 20 anos, que é atender, inclusive, as grandes
massas pobres com as transferências de renda das
bolsas. Está chegando lá também esse pouquinho. Se
eles forem incorporados nesse grande toma lá da cá,
até porque eles recebem isso sem receberem também
formas de sair da dependência, eles continuam prisioneiros. Não há um programa que leve a fazer um pacto
pela abolição das necessidades das bolsas. Eu não
digo pela abolição das bolsas. Eu digo pela abolição
das necessidades das bolsas. Não se fez um pacto
nesse sentido, que eu pessoalmente acho que seria
pela educação dos filhos das famílias que recebem bolsa. Mas outros podem achar que é por outro caminho.
Mas não há, no cenário inteiro, uma estratégia – que
alguns chamam porta de saída, mas que eu não acho
boa expressão – que seja uma estratégia de abolição
das necessidades básicas da população pelos seus
próprios esforços e caminhos, com independência, e
não com a dependência em relação ao Tesouro. Então, o toma lá, dá cá se caracteriza porque não é o
conjunto da Nação que está sendo visto, mas a soma
dos interesses específicos de cada grupo. Tem gente
que acha que a soma dos interesses específicos de
cada grupo, Senador Aloysio, é o mesmo que Nação.
Por exemplo, Mussolini achava isso. O regime fascista
procurava atender os interesses de cada grupo, mas
não era do conjunto de uma Nação em busca de um
novo projeto social. Eu lamento que esteja faltando isso,
até porque o Partido dos Trabalhadores é o partido que
nasceu com mais vocação para isso.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Mais vocação?
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Vocação para fazer isso. Nasceu com essa vocação.
Mas, no meio do processo, talvez na pressa de chegar ao poder antes do momento certo – porque isso
acontece...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O
problema é que, entre a vocação de um lado e o gosto
de estar no Governo, a mudança foi tão grande que
não conseguiram.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É
isso, é isso. Até antes: para chegar ao Governo, preferiram ceder em algumas coisas; para continuar no Governo, cederam mais; e, para eternizar-se no Governo,
poderão ceder tudo. E esse é um problema que a gente
vive, e é um perigo que a gente corre, como a gente
viu na aprovação desse projeto de lei, no projeto de lei
que tenta regulamentar a imprensa – que, aliás, a gente
pode até precisar pensar melhor a imprensa, mas não
tentar tutelar em nenhuma hipótese. Cada dia há um
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pequeno pacote que faz lembrar um momento muito
nocivo na história do Brasil – só que, desta vez, com
a legalização pelo Congresso e não pelos tanques de
guerra, como foi no passado. Então, seu discurso traz
toda essa dimensão e quero não apenas parabenizá-lo pelo discurso, que provoca a gente à reflexão, mas
também reafirmar que eu não comparto nenhum pouco
e repudio a ideia do jornalista, pois sua presença lá no
STF, na defesa de um princípio muito correto, não é
nada, nada que vá contra a sua linda biografia política.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Muito obrigado a V. Exª.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Senador Pedro Simon, o senhor sabe que eu
fiquei estupefato quando V. Exª...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – V.
Exª estava lá. (Risos.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Eu estava. E fiquei estupefato quando V. Exª relatou,
aí da tribuna, a agressão de que foi vítima, de alguém
que teria dito que o senhor traiu a sua biografia quando
foi a uma reunião com um Ministro do Supremo Tribunal
Federal. Quer dizer, o senhor honrou a sua biografia,
Senador Pedro Simon! O senhor honrou a história do
MDB, do PMDB, da luta democrática quando votou,
aqui neste plenário, contra a urgência que o Governo
queria dar a um projeto de lei que visava asfixiar um
partido político nascente. V. Exª honrou a sua tradição.
O Senador Roberto Requião honrou essa tradição. O
Senador Casildo Maldaner honrou essa tradição. O Senador Ricardo Ferraço, igualmente. O Senador Jarbas
Vasconcelos, também. Aqui é que se deu o teste entre
aqueles que prestigiam a sua história, que fazem da
sua vida política um testemunho permanente de fidelidade aos seus princípios e aqueles que mudam de
princípios uma vez chegados ao que para eles era o
fim último da sua ação política, que era a chegada ao
poder. V. Exª não traiu coisa nenhuma. V. Exª continua
sendo o grande Senador Pedro Simon, uma referência
para todos os democratas de nosso País.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Muito obrigado a V. Exª. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com a palavra, pela ordem de inscrição, Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
como tem sido uma praxe no Brasil e uma boa prática,
todo 1º de maio, o nosso Presidente do momento vai à
televisão fazer uma fala aos trabalhadores brasileiros.
Isso é profundamente louvável.
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No que se refere ao discurso de ontem, da Presidenta Dilma, acho que é mais louvável ainda o fato
de ela ter se referido tantas vezes – e eu diria tão enfaticamente – à necessidade de cuidar da educação
dos filhos dos trabalhadores. É até interessante dizer
que ela falou mais na educação dos filhos dos trabalhadores do que os próprios trabalhadores representados nas suas centrais sindicais. As centrais relegaram
o assunto da educação dos filhos dos trabalhadores.
A Presidenta falou da necessidade de cuidar
dessa educação. Isso tem que ser louvado, apoiado.
Como também tem de ser apoiado o fato de que ela
disse que os recursos oriundos do petróleo, que vai ser
queimado como matéria física, se transformem em algo
permanente através do uso dos royalties totalmente
para a educação. Até aí, Senador Requião, é louvável,
mas vamos analisar um pouco o discurso e a prática.
Se a Presidenta realmente tem compromisso
com a educação, ela não pode deixar que uma Ministra dela impeça, usando a base de sustentação que
tem no Congresso, um projeto de lei que vinculava a
Bolsa Família à ida dos responsáveis pelas crianças,
uma vez por ano, à escola onde essas crianças estudam. A Presidenta, que falou ontem defendendo a
educação, sabe perfeitamente que educação não é só
escola; é escola e família. E, ao envolver o seu Governo
num impedimento de condicionar a Bolsa Família à ida
dos pais ou responsáveis, uma vez por ano que seja, à
escola dos filhos, ela fez um gesto contra a educação.
Foi isso que aconteceu recentemente, quando
um projeto de lei que passou no Senado, Senador
Aloysio, foi para a Câmara. Na última comissão para
ser aprovado, o Governo baixou ali, naquela comissão, e forçou inclusive Deputados da Base de Apoio
que tinham simpatia para com o projeto, baixou uma
determinação de que o projeto fosse recusado, arquivado e morto depois de ter caminhado aqui durante
alguns bons anos.
Como é possível que a Presidenta que quer educação, que defende a educação não faça um gesto sequer para levar os pais à escola? Não é possível isso.
É desprezar uma parte substancial da educação, que
é a presença dos pais na escola.
Além disso, é preciso analisarmos melhor o assunto dos 100% dos recursos do pré-sal para a educação.
Desde 2008, circulam aqui projetos nesse sentido. Um
era de autoria do Senador Tasso Jereissati e minha,
que foi arquivado aqui, em grande parte pelos Parlamentares de apoio ao Governo; outro, mais recente,
foi apresentado por mim, junto com o Senador Aloysio
Nunes, que espero que, estando aqui hoje, faça uso
da palavra para discutir isso também.
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A Presidenta repetiu a ideia de que quer colocar
100% dos royalties do pré-sal na educação, mas, se a
gente analisa o projeto de lei que ela manda para cá,
a medida provisória que ela manda para cá, a gente
vai ver que é 100% de um pedacinho, não é 100% de
tudo, porque os recursos de royalties se dividem entre uma parte que sai de partilha e uma parte que sai
de concessão. O pré-sal é quase todo de partilha, e a
partilha não entra nos 100% dela; o que entra é apenas a parte de concessão.
Então, a gente vê que há uma intenção de colocar 100% de um pedacinho, dizendo que é 100% de
tudo. Além disso, o pedacinho que ela defende 100% é
o pedacinho dos recursos que vão para a União, mas
é possível perfeitamente uma lei que diga que sejam
100% de todos os entes da Federação.
O Governador de Pernambuco já saiu na frente.
Se o Governador de Pernambuco decidiu por vontade
própria, nós aqui podemos definir uma lei de que todos os governadores sejam obrigados a fazer isso. E
nada melhor do que um projeto que venha do Poder
Executivo para defender isso. Ou não precisava fazer
um projeto; apoie o nosso projeto, não é verdade, Senador Aloysio Nunes? Apoie o nosso projeto, que já
está aqui, circulando, que já passou por comissões e
vai além da proposta que eles defendem.
A proposta que está no Governo é a de que o
royalty, que é um fluxo que vai se acabando, vá todo
para a educação logo quando sai. A nossa proposta
é de que esse dinheiro que sai vá para um fundo, que
vá, como nós entendemos bem, para uma caderneta
de poupança do Brasil. O Brasil teria uma caderneta
de poupança, Senador Pedro Simon, e nós aplicaríamos na educação a rentabilidade dessa poupança.
Qual é a vantagem disso? Utilizar um recurso que
vai se esgotar, que é o petróleo. Depois que a gente
liga o motor do carro, aquele petróleo gasto não volta
nunca mais. Mas se a gente pegar o royalty que saiu
daquele petróleo queimado, colocar num fundo, numa
poupança e usar a sua rentabilidade, aquele petróleo
fica permanente, fica eterno, e pode até aumentar, dependendo de como administramos o uso desse fundo.
Esse projeto está circulando aqui, Senador Pedro Simon.
Por que a Presidenta, que quer colocar 100%,
não apoia esse projeto colocando as emendas que
quiser? Um projeto que se caracteriza primeiro pelo
fato de os recursos irem para um fundo e não serem
gastos imediatamente; segundo, que esse fundo receba todo o royalty dos três entes da federação, que
receba os royalties do Governo Federal, do governo
estadual e do governo municipal e que seja dos atuais
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e que seja do pré-sal para não perturbar os contratos
em andamento até aqui.
Se isso fosse feito... Merece um cálculo mais cuidadoso, que se o Senador Aloysio tiver vai apresentar;
se não, eu me comprometo a trazer aqui na segunda-feira, porque o discurso foi ontem. Se isso fosse feito,
o valor viraria 100% de fato e seria multiplicado por
muito. No mínimo por cinco, porque aparentemente
são 100% sobre 20%. Então 1/5 do que seria possível.
E eu creio que se formos analisar com mais cuidado...
(Interrupção no som)
Está vendo Senador! Já não vai poder dizer que
usei 100% do meu tempo. Eu usei 100% do tempo em
que o microfone estava ligado. É isso que a Presidenta
quer fazer, é dizer que vai usar 100%...
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Nesta tarde de hoje Senador, a Mesa
dispõe de uma hora e quarenta e cinco minutos para
o senhor terminar o seu discurso.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito bem, Sr. Presidente.
Pois bem, nós precisamos analisar com mais
cuidado o discurso da Presidenta Dilma. Primeiro,
elogiando o fato de a educação ter entrado; segundo,
analisando direitinho o que quer dizer e o que está por
trás de cada palavra. E por trás de cada palavra não
está exatamente o que as pessoas entendem, porque
se fala de um valor de 100%, que não é errado, mas
apenas de um pequeno pedaço.
Além disso, se Presidenta realmente quer fazer
um trabalho para a educação, não é apenas colocar
dinheiro, é fazer uma revolução de que a educação
precisa. Eu tenho dito que o caminho é a federalização da educação. Pode ser outro. Mas tem que trazer
algo mais. Não é possível que um governo limite o seu
projeto de uma coisa que o próprio governo diz que é
fundamental, como a educação, apenas a mais recursos do pré-sal, até porque vai demorar a chegar esse
dinheiro, até porque não é seguro que esse dinheiro
venha e até porque, se vier, ele ainda é pouco diante
dos R$9 mil por ano que deve custar a educação de
uma criança para que ela seja razoável. Nove mil por
ano. São 50 milhões de crianças. É muito mais do que
o pré-sal pode dar. Estamos vendendo ilusão.
Nosso querido mestre Celso Furtado, que o Senador Requião e todos nós conhecemos tanto, eu
creio que foi o primeiro a falar de uma coisa chamada
“maldição do petróleo”, que ele fez a partir de um trabalho sobre a Venezuela. Ele dizia que todo país que
tem petróleo termina deixando de industrializar-se, de
investir na educação, porque tem dinheiro sobrando
para comprar tudo no mundo. E fala-se que a Primei-
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ra Ministra de Israel uma vez disse: felizmente Israel
não tem petróleo. Talvez seja o único país do Oriente
Médio. Felizmente Israel não tem petróleo. Precisou
investir na inteligência dos israelenses. A Golda Meir
disse isso uma vez.
Existe uma maldição do petróleo, mas o Brasil
está vivendo uma coisa pior: é a maldição da ilusão do
petróleo. A maldição da ilusão do petróleo. A maldição
de que, em nome dessa possibilidade, nós estejamos
jogando tudo para o futuro. Em vez de um país que
tem R$4 trilhões de Produto Interno Bruto, dos quais
quase a metade, 40%, vai para a receita do setor público – é muito dinheiro! –, esse país de R$4 trilhões,
com 40% nos bolsos do tesouro, ele já poderia estar
gastando o dinheiro necessário antes mesmo de criar
a ilusão do possível pré-sal. E, além disso, a ilusão de
que vão se gastar 100% dos royalties, quando na verdade não são, não corresponde a 100%.
Eu até admito que o Governo considere radical
a ideia de federalizar. Então, façamos uma coisa mais
modesta, em que eu dei a entrada: um projeto de lei,
Senador Requião, que diz que o Governo Federal
pagará o piso salarial dos professores. Liberaria os
Municípios e os Estados dessa obrigação. E, de fato,
alguns Estados e Municípios nem têm condições de
pagar. É uma lei federal, o piso nacional. Se o piso é
nacional, façamos o piso federal também. Quando a
gente analisa, parece custar muito, com o atual piso
pequenininho de R$1.560,00. Isso vai custar R$39 bilhões. Parece muito, mas se a gente analisa, comparando com o potencial do Brasil, vai ver que isso não
é muito quando a gente compara com a arrecadação,
que é de 1 trilhão; quando a gente compara com os
gastos com a Previdência, que são 317; quando a
gente compara – e aqui o Senador Requião é um dos
que mais fala – com o pagamento de juros, que são
217 bilhões; quando a gente compara com os desembolsos do BNDES, a média anual entre 2008 e 2012,
que merecem uma análise de para onde está indo esse
dinheiro, que foi de 90 bilhões, ou seja, é metade do
que o BNDES está investindo em coisas que ninguém
tem certeza de que terá retorno.
Se a gente soma tudo isso, somando apenas
como uma análise genérica – não tome isso como uma
análise financeira, apenas como uma conceituação –,
precisaria de 0,63% da integralidade desses gastos.
Isso é possível. Mas, se não for possível, façamos paulatinamente, marquemos que, em cinco anos, o Governo Federal terá assumido o piso salarial de todos os
professores e que os governos estaduais e municipais
usarão o que hoje gastam para pagar o salário, muitos abaixo do piso, para botar o salário acima do piso.
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Há muitas coisas, Senador Requião, em marcha.
Se a Presidenta, de fato, quer levar a sério a ideia de
que educação é importante, peneire os projetos de lei
que aqui estão, peneire as análises e propostas que já
circulam, muitas delas nas mãos dela há alguns anos.
No próximo discurso, daqui a um ano, que será o
último do seu mandato, se não for reeleita, ela poderia,
além de simplesmente falar que educação é importante, além de que vai gastar 100% de 20%, apresentar
coisas bem completas do que fazer para que o Brasil
dê o salto na educação de base, sem o que não daremos o salto no resto, seja na economia, virando um
país produtor de alta tecnologia, seja no social, dando oportunidades iguais a todas as crianças desde o
momento em que nascem.
É isto que eu gostaria de ouvir no discurso que a
Presidenta fará daqui a um ano: coisas concretas, coisas mais ousadas e coisas mais acuradas, fazendo as
contas direitinho, porque eu acho que os assessores
dela não fizeram o dever de casa como deveriam. Eu
não acredito que haja uma tentativa de manipular, de
enganar. Houve, sim, a falta de um dever de casa que
deveria ter sido feito antes do discurso.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Senador Cristovam, um aparte não
regimental da Mesa.
Eu tenho refletido muito sobre essa sua ideia da
federalização. Acho que ela é complicada. Mas a ideia
do piso é perfeitamente factível. Nós não podemos definir planos de cargos e salários para Municípios e Estados, mas nós poderíamos viabilizar um instrumento
de convênio em que o Município ou o Estado que entrasse no convênio teria garantido um piso desde que
participasse também, do ponto de vista do convênio, de
um programa de formação continuada de professores.
O problema não é só o piso, o problema é o despreparo de professores em locais mais remotos do País
por falta de professores. Como nós não vamos importar professores, nós precisamos dar aos nossos professores – que são tão inteligentes e capazes quanto
quaisquer professores do mundo – a possibilidade de
evoluírem dentro da sua própria carreira.
Eu criei, no Paraná, o PDE, era um programa de
formação continuada de professores. Eu somei as universidades estaduais e as universidades federais num
programa de formação continuada. As universidades
estaduais foram equipadas com salas de aula, material
didático e contratação de professores exclusivamente para a formação dos professores do ensino básico.
Isso funcionou extraordinariamente bem.
Já tentei formular alguns projetos nesse sentido. Eu não contei com muita compreensão inclusive
da Consultoria do próprio Senado, há uma intenção
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continuada de colocar obstáculo a qualquer inovação.
Mas nós poderíamos retomar esse processo.
Agora, acho extraordinariamente importantes as
observações que V. Exª vem fazendo sobre essa história do pré-sal, dos royalties, 100% para a educação.
Isso me parece um capítulo de uma obra do José Ingenieros, Simulação na Luta pela Vida. É uma simulação. Não se está propondo concretamente 100% dos
royalties para a educação. E seria muito interessante
que, na continuidade, V. Exª fosse decodificando essa
informação no plenário do Senado.
A intenção é boa, mas a medida é limitadíssima
no que diz respeito ao emprego dos royalties para a
educação no Brasil. Mas nós podíamos, na Comissão
de Educação, continuar a desenvolver essa ideia de um
convênio com o Governo Federal que fosse vinculado
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esses royalties podiam ir para o Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação e o Município que
entrasse, o Estado que entrasse nesse programa de
formação continuada de professores teria, por parte
da União, o pagamento de um piso significativo para
os seus professores. Porque o piso que é de autoria de
V. Exª complicou um pouco a vida da gente. Por exemplo, no Paraná: nós pagávamos além do piso, mas nós
tínhamos o PDE e cada Município do Estado tem um
plano de cargos e salários diferenciado. Então, o Município que se dedicasse à educação, com prefeitos
inteligentes que tivessem uma proposta consistente
para a educação, teriam já um plano de cargos e salários razoável. O piso elevaria o salário para R$8 mil ou
R$9 mil. Agora, o Município que não estivesse pagando
nada continuava pagando só o piso. Então, o reflexo foi
diferente em milhares de planos de cargos e salários
do País. Eu acho que a ideia foi muito boa. No caso do
Paraná, por exemplo, os 33% de hora-atividade complicam um pouco, porque nós, no programa de formação
continuada de professores, tiramos os professores da
sala de aula de forma integral no primeiro ano. Eles
voltam para a universidade e, no segundo ano, eles
ficam com 25% ou 50% do seu tempo, do tempo que
deveriam dedicar à sala de aula, trabalhando nas universidades, na continuidade da formação. Isso me faz
trazer uma preocupação com a centralização desse
processo, porque ela pode impedir a criatividade e as
modificações que unidades da Federação podem fazer nos Municípios ou mesmo nos Estados. Mas ideia
hoje do pagamento de um piso nacional, principalmente quando a gente sabe que inúmeros Municípios
brasileiros não têm recursos, não deveriam sequer ter
sido criados, mas têm a responsabilidade da educação, que deve ser compartida com o Governo estadual
e federal. Então, um projeto de formação continuada
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vinculado ao Fundo Nacional da Educação e, talvez, o
direcionamento desses parcos royalties – porque não
são completos – do petróleo para o FNDE poderiam,
talvez, ser uma solução que mediasse a sua ideia de
federalização com investimento federal no processo
educativo do País.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Senador Requião, eu acho perfeitamente compatível essa ideia.
A proposta que estou apresentando diz que o
Governo Federal pagará o piso, mas pagará o piso
para os professores que sejam selecionados em concurso com base em critérios definidos pelo Governo
Federal, o que pode incluir a formação continuada, que
conheço, muito bem feita pelo Secretário Maurício na
sua época de governador.
Mas é possível combinar as duas coisas. É claro,
na minha proposta, eu digo: para os atuais professores,
que tenham ingressado por concurso, que estejam em
sala de aula, o Governo Federal já pagaria o piso; mas,
daqui para frente, só os que forem concursados com
base em critérios definidos pela União...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– ... que exigiria uma formação muito superior.
Mas creio que, na medida em que vamos debater essa proposta aqui, a sua ideia pode ser perfeitamente incluída.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Assumimos nós dois, então, o compromisso: vamos pegar esse material que elaboramos até
agora e vamos ver se compatibilizamos...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – ... com essa ideia de royalties de formação continuada e de pagamento por parte da União.
Porque é uma ilusão imaginar que Municípios absolutamente paupérrimos vão pagar um piso maior para
professores ou para qualquer categoria de funcionário público. Essa obrigação tem que ser da União, até
porque, de 1988 para cá, a União reduziu o Fundo de
Participação de Estados e Municípios pela metade: o
que era 80% da renda da União, que era o Imposto
de Renda e o IPI, caiu para 40% da renda da União, e
são esses dois elementos que compõem o Fundo de
Participação de Estados e Municípios.
Então, a pobreza de alguns Estados e a pobreza
de Municípios é enorme. Na questão que discutimos
aqui do ICMS e da participação, há Estados que vivem,
quase que exclusivamente, do Fundo de Participação
de Estados e Municípios. O que se levantou nessa ab-
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surda discussão nossa sobre esse tema? Na verdade,
estamos distribuindo a miséria, porque a União subiu
a participação das contribuições financeiras que não
são partilhadas, de 20% para 60%, e derrubou o Fundo de 80% para 40%. Então, vamos pensar em uma
maneira de devolver, pelo menos no que se refere à
educação, a possibilidade de investimento e de pagamento salarial.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Fora do microfone.) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Pela ordem de inscrição, Senador Aloysio Nunes Ferreira, também por 1 hora e 45 minutos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, não
sei se vou ocupar esse tempo todo que V. Exª põe à
minha disposição. Em todo caso, já agradeço, antecipadamente, a benevolência.
O meu tema, Sr. Presidente, é um comentário ao
discurso, ao pronunciamento que a Presidente Dilma
Rousseff fez à Nação, ontem, por ocasião da comemoração do dia 1º de maio. Um discurso de cerca de 11
minutos e 40 segundos de duração. É o décimo terceiro
discurso que a Presidente faz em cadeia nacional, e o
levantamento feito pelo jornal O Globo registrou que o
seu antecessor, o Presidente Lula, tido e havido como
excessivamente loquaz, havia atingido essa marca de
13 pronunciamentos ao cabo de cinco anos de governo, pois, na metade desse lapso de tempo, a sua sucessora já atingiu essa marca: 13 pronunciamentos.
Ela se pronuncia quantas vezes achar conveniente, mas, nesse pronunciamento que foi feito num
tom, aliás, mais sóbrio do que costuma ser, ela mistura
infinidade de temas: falou de geração de emprego, geração de renda, de educação, de royalties do petróleo,
de tributos e dedicou uma passagem rapidíssima à inflação, como gato correndo sobre brasas. Desses 11
minutos e 40 segundos, somente exatos 27 segundos
foram dedicados à inflação, e ela foi enfática ao dizer
que o compromisso do seu Governo com o combate
à inflação é permanente, é obstinado, é inarredável, é
constante. Infelizmente, Sr. Presidente, também nesse
tema os atos do Governo contradizem as suas palavras.
Eu ocupei a tribuna há pouco tempo para registrar,
para nossa tristeza, que o IPCA acumulado nos últimos
12 meses havia estourado o teto da meta estipulada
pelo Conselho Monetário Nacional, atingindo a 6,59%.
O Governo, diante da inflação, dá sinais contraditórios
e dá ideia de barata tonta: vai para cá, vai para lá, não
sabe o que fazer.
Em entrevista recente do Secretário Arno Augustin, concedida ao jornal Valor Econômico, de certa

MAIO DE23145
2013

Sexta-feira 3

forma representa o Governo jogando a toalha diante
da necessidade de manter superávits primários que
é, até que seja mudada a política econômica, um dos
pilares da estabilidade; pode ser que seja mudada,
mas, por enquanto, é esta. Só que, na prática, o Secretário Arno Augustin, de alguma maneira, minimiza
a importância da manutenção do superávit primário.
Já um dos ministros mais próximos à Presidenta Dilma, o Ministro Fernando Pimentel, também em
declaração recentíssima, faz afirmação curiosa de
que, segundo as características do Brasil – não sei
que características seriam essas no pensamento do
Ministro –, o nosso padrão de inflação é de 5% a 6%
ao ano. Espantoso! É mais alto do que o de todos os
países desenvolvidos; de todos os países emergentes.
E não se dirá que inflação, neste patamar caracterizado
como normal pelo Ministro do Desenvolvimento, seja
algo que se promova, ou que se tolere, para manter
alto nível de crescimento. Ainda porque, evidentemente, o nosso Produto Interno Bruto cresce para baixo,
porque cresce menos do que o aumento vegetativo
da população brasileira. No ano passado nós só havíamos perdido para o Paraguai – creio que este ano o
Paraguai vai passar à nossa frente e nós perderemos
para a Venezuela – em matéria de raquitismo do PIB.
E o Governo está visivelmente perdido, diante
dessa situação: procura desenvolver, procura injetar
recursos na economia que vão para o consumo; desonera setores da produção, tira tributos dos setores
da produção para, com isso, promover o aumento de
investimento; e promove o aumento de consumo, consumo este que é atendido, basicamente, pelo aumento
das nossas importações. Com isso, a nossa balança
comercial se deteriora; as nossas contas externas
apresentam números extremamente preocupantes,
e, nem por isso, cresce o investimento no nosso País.
A Presidente passa rapidamente sobre o tema,
preferindo fazer manifestação de cunho triunfalista,
como tem sido, aliás, a regra dos seus últimos pronunciamentos. Mas ela se referiu ao novamente ao tema
da educação; já havia se referido, meu caro Senador
Cristovam Buarque, no dia 30, quando anunciou a edição de nova medida provisória para que os recursos
do pré-sal sejam destinados exclusivamente à educação, já antevendo a perda da eficácia dessa medida
provisória, que está, hoje, sob a análise do Congresso
e enfrentando enormes dificuldades para sua tramitação, dificuldades que vêm, aliás, da base do governo
e não da oposição.
Ela, ao dizer que editará nova medida provisória,
fala o seguinte: “nessa questão da educação, nós somos teimosos, insistentes”. É o caso de se perguntar,
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meu caro Senador Requião, quem é o sujeito desta
frase: “nós – quem? - somos teimosos, persistentes”.
E mais: a Presidente fez apelo, ontem ao povo
brasileiro, aos cidadãos brasileiros para que cobrem
dos seus parlamentares, Senadores e Deputados, que
eles a ajudem a aprovar a destinação dos recursos do
pré-sal para a educação.
Ora, o Senador Cristovam Buarque acaba de
desmontar, aqui, da tribuna, essa mistificação. O que
temos aqui, que caminha a duríssimas penas e que
provavelmente perderá a eficácia por decurso do tempo, é uma medida provisória que destina parte dos
royalties do petróleo, cerca de 20% ou 22%, a parte
que cabe à União, e não são os recursos do pré-sal,
mas os recursos extraídos dos poços de petróleo perfurados em regime de concessão.
O pré-sal vai obedecer a novo regime jurídico, em
má hora adotado pelo Governo Federal, em 2008, com
a aprovação do Congresso, contra o voto do PSDB,
que é o regime da partilha. O maior volume do pré-sal
será extraído mediante partilha, isso se conseguirem
fazer as licitações dos novos blocos para a exploração do pré-sal.
O que existe, hoje, da camada do pré-sal explorada em regime de concessão é parte mínima – mínima!
Quando o pré-sal estiver efetivamente produzindo o
que se espera que ele venha a produzir, a quantidade
de petróleo com que o governo acenou na campanha
eleitoral da Presidente Dilma, o grosso desses recursos vai começar realmente a ser extraído em 2020, e,
a essa altura, a parte que diz respeito aos contratos
de concessão, que é essa parte destinada à educação
pela medida provisória da Presidente Dilma, não será
mais do que 2% do conjunto.
Então, nós estamos diante de uma mistificação!
Não tem outro nome.
Ora, se a Presidente Dilma faz apelo para que os
eleitores convoquem os seus representantes a aprovar
a Medida Provisória que ela vai editar, eu convoco a
Presidente Dilma a aprovar o projeto de lei que está
tramitando no Senado, já foi aprovado na Comissão
de Educação sob a sua Presidência, Senador Roberto Requião – projeto de autoria do Senador Cristovam
Buarque e minha.
Se quiserem, emendem, mudem, mas está aqui,
está tramitando. Ela dispõe de maioria parlamentar oceânica, avassaladora, e, se é tão persistente, teimosa
e insistente, por que não apoiar o projeto que já está
aqui? Por que não, Senador Cristovam Buarque? E V.
Exª fez essa pergunta.
Isso tem, aliás, história: a persistência e a insistência são suas, Senador Cristovam Buarque e também do
Senador Tasso Jereissati e da maioria dos Senadores
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que apoiaram este projeto, que foi apresentado aqui,
no Senado, em 2008 – PLS nº 268, de 2008 –, que já
continha exatamente os pilares básicos do projeto atual:
a destinação dos recursos dos royalties a fundo para
que esses recursos não se dissipem, cujo rendimento seria aplicado em educação básica e em inovação.
O delineamento desse projeto já havia sido apresentado em 2008. Diga-se, de passagem, que o então
Senador Aloizio Mercadante, na discussão desse projeto aqui, no Senado, manifestou o seu apoio à ideia,
mas a maioria governista a rejeitou. Aliás, o Senador
Mercadante, em entrevista que concedeu a nós – ao
Senador Cristovam Buarque e a mim –, manifestou,
mais uma vez, o seu apoio à nossa ideia. Isso já como
Ministro da Educação.
Mais ainda, Srs. Senadores: o Presidente Lula,
em 2010, ao analisar o projeto de lei que criou o Fundo
Social, vetou exatamente o dispositivo do projeto que
destinava 50% dos recursos dos royalties do petróleo
para a educação.
Então, quem é persistente? Quem é insistente
nessa matéria? Seguramente não é o governo. Seguramente não é o governo! Ele tem sido é contraditório!
Os recursos que poderiam advir desse mecanismo engendrado pelo Senador Cristovam Buarque,
pelo Senador Tasso Jereissati e, depois, com a minha
colaboração nesta legislatura, caso as projeções de
exploração do pré-sal se concretizem, poderiam chegar a capitalização acumulada de, aproximadamente,
R$115 bilhões em 2010. Não é pouca coisa! Dá para
financiar o piso nacional dos professores; dá para financiar carreira de magistério de tal maneira que os
professores, ao serem nomeados depois do primeiro
concurso, possam antever uma progressão funcional
mediante realização de provas, de concursos, à semelhança do que ocorre na universidade, que lhes
permitiria ascender na profissão, concluir a carreira
com remuneração e reconhecimento da sociedade,
muito maior do que a da época do seu ingresso. Ainda
mais: nós teríamos recursos para a inovação; teríamos
recursos para a escola infantil, que é profundamente
deficitária em nosso País. Alias essa é mais uma divida da Presidente Dilma com a população: das 6.000
creches prometidas na campanha de 2010 somente
7 – isso mesmo sete!- existem. Claro que não resolveria tudo, mas seria uma enorme contribuição que esta
Casa poderia dar.
Por isso, Sr. Presidente, é que faz sentido a minha
pergunta: quem somos “nós”, esses, os insistentes e
os persistentes na ideia de destinar recursos do pré-sal para a educação?
Sou, no entanto, pessimista quanto à possibilidade
de a Presidente vir a apoiar a nossa iniciativa, Sena-
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dor Cristovam Buarque. É preciso ter sempre, nessa
matéria, o otimismo da vontade, temperado pelo pessimismo da razão, como diria Romain Rolland, citado
mais tarde em passagem célebre de Antonio Gramsci.
E por quê? Porque a Presidente Dilma tem o costume
de usurpar iniciativas parlamentares e transformá-las
em medidas provisórias. É uma espécie de grilagem
de ideias alheias.
Tivemos um caso recente, ainda há pouco, medida provisória, editada pela Presidente em 2012, e
emendada pelo Deputado Bruno Araújo, do PSDB de
Pernambuco, propunha a isenção de tributos da cesta
básica. A Presidente vetou. Vetou para, logo depois,
editar nova medida provisória com esse mesmo conteúdo e anunciá-la, não perdendo a ocasião, aliás, de
anunciá-la, com todo o estardalhaço competente, que
o grande mentor e cérebro deste governo, o marqueteiro João Santana, é capaz de fazer.
Por isso, Sr. Presidente, tenho sérias desconfianças de que a Presidente não aproveitará a nossa
ideia. Tomara – e espero, aí sim – ela venha a editar
medida provisória com esse teor. Eu ficaria feliz até
por a nossa ideia ser usurpada, por a nossa terra ser
grilada, em nome de uma coisa boa para o nosso País!
O fato, Sr. Presidente, é que, nessa matéria da
educação, assim como no tema da inflação, como em
tantos outros, o que se vê, neste governo, é uma total
contradição entre palavras e atos.
Agora mesmo, Senador Requião, estamos analisando, na Comissão de Assuntos Econômicos, projeto
de resolução que visa disciplinar as alíquotas de ICMS
para operações entre os Estados, matéria de competência exclusiva do Senado Federal.
Como é que essa história começa no âmbito do
governo e como é que o governo apresenta o seu projeto, a sua proposta, o seu desiderato à sociedade e ao
Senado? Ele apresenta, sob a forma de iniciativa que
visa acabar com a guerra fiscal e simplificar o ICMS,
reduzindo todas as alíquotas a 4%. Foi universalmente aplaudido, com exceção dos setores que fazem do
ICMS instrumento de política econômica para atrair
investimentos para os seus Estados. Mas a estes mesmos foi oferecida compensação, sob a forma de fundo
que teria a finalidade de compensar os Estados, pelas
perdas que viessem a sofrer em decorrência dessas
mudanças, e, ao mesmo tempo, fundo para estimular
o desenvolvimento, para dirigir recursos financeiros
aos Estados, de modo a termos política de desenvolvimento regional que viesse a substituir essas políticas
um pouco atabalhoadas e inconstitucionais adotadas
pelos Estados como forma de incentivos em relação
ao ICMS sem a autorização dos Confaz.
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Essa ideia tramitou e, antes da sua tramitação,
o Governo muda de ideia e abre duas exceções: unificar em 4%, com exceção dos produtos oriundos da
Zona Franca de Manaus. Uma segunda exceção: o gás
importado, que passa por Mato Grosso do Sul. Então,
você já não tem mais uma mesma alíquota. São duas
alíquotas: 4% e 12%.
Durante a tramitação, o Governo, que dispõe de
maioria nesta Casa, muda mais uma vez a condução
do processo, já passa a admitir duas alíquotas: 4% e
7%. Na verdade, já não são mais duas, são três: 4%,
7% e 12%. E a exceção já não se circunscreve mais à
Zona Franca de Manaus e ao gás – o que por si só já
seria uma enormidade. Agora, estão abrangidos nesta
alíquota de 12% as Zonas de Livre Comércio, em diferentes Estados da Região Norte. E mais: os produtos
agropecuários.
Ora, se objetivo inicial, que era simplificar o nosso sistema de cobrança do ICMS, que já é verdadeira
balbúrdia e quase incompreensível por alguém que
chegasse ao Brasil sem um curso prévio do que seja
a nossa capacidade de produzir “jabuticabas”, a proposta do governo é algo que torna mais complicado
aquilo que já é muito complicado. O que foi feito para
simplificar o complicado está se tornando mecanismo
para complicar ainda mais o complicado, com as bênçãos do Governo.
Então, é nesse mundo que nós vivemos. O Governo diz uma coisa, mas faz outra. Já se viu, na votação
do caso dos royalties do pré-sal, o episódio triste, o
episódio constrangedor de que foi palco o plenário da
Câmara dos Deputados na sessão do Congresso. A
Presidente Dilma vetou o projeto aprovado pelo Senado, mas, na sessão do Congresso destinada a apreciar
o seu veto, os Líderes do Governo ficaram rigorosamente calados. Nenhum foi à tribuna para defender a
proposta do Governo, a posição da Presidente Dilma.
Então, o Governo emite sinais contraditórios, diz
que está combatendo a inflação, mas, por outro lado, o
Ministro do Desenvolvimento diz que o nosso patamar
aceitável é de 5 a 6% de inflação ao ano. Diz que vai
destinar os recursos do pré-sal ao petróleo, mas, na
verdade, propõe-se destinar fração ínfima dos royalties do petróleo à educação. Diz que quer simplificar
o sistema tributário e abolir a guerra fiscal, quando
perpetua os mecanismos que propiciam, que geram,
que alimentam a guerra fiscal.
Com isso, o Governo vai perdendo a sua capacidade de emitir sinais que orientem a sociedade, que
digam que rumo está seguindo. Com isso, nós assistimos a um processo grave, preocupante, de erosão da
confiança no Governo, da confiabilidade do Governo,
que só tende a se agravar na medida em que, no afã
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de se reeleger, a Presidente da República, cada vez
mais, se enverede por um caminho sem volta, que nos
levará, sem dúvida nenhuma, a uma crise muito grave
que nós já vislumbramos pela frente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Ferreira, o Sr. Roberto Requião deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Obrigado, Senador Aloysio Nunes.
Eu queria só lembrar que o nosso projeto está
há um ano na Comissão de Constituição e Justiça,
esperando a indicação de um relator. Há um ano! A
quem interessa isso?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – E aí é preciso saudar a tramitação que
o Senador Roberto Requião deu ao projeto na Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Na Comissão de Educação, foi aprovado
rapidamente...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Rapidamente, depois de uma discussão madura.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/PDT – DF) – ... com o parecer do Senador Bauer.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Mas vai fazer um ano em junho, ou seja,
no próximo mês, faz um ano que está parado na Comissão de Constituição e Justiça.
Então, aproveito para fazer um apelo ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça para
que indique um relator, agora que ele sabe – ele é da
Base de apoio – que a Presidenta Dilma está interessada no assunto.
Eu passo a palavra ao Senador Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Senador Cristovam, Senador Aloysio, essa discussão
me trouxe à memória a tramitação do Plano Nacional
de Educação no Senado da República, um plano muito debatido na Câmara Federal. Ele chega ao Senado
e eu, então Presidente da Comissão de Educação,
concertei uma maneira de que ele fosse rapidamente
discutido e provavelmente aprovado no ano passado.
Eu era Presidente da Comissão de Educação e, nessa qualidade, avocaria a relatoria do Plano Nacional.
Conversei com o Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, e ele se comprometeu a me
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entregar também a relatoria. Entrei em contato com o
Ministério da Educação, com o Ministro Mercadante,
e o Ministro Mercadante se comprometeu a trabalhar
junto conosco, um grupo dos Senadores mais interessados no processo, para que rapidamente fizéssemos
o relatório.
Mas, de repente, não mais que de repente, a Mesa
manda, inicialmente, o Plano Nacional para a Comissão
de Assuntos Econômicos. Conversei com o Senador
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, e
com ele falou também o Ministro da Educação. Mas daí
a Liderança do PT interferiu no processo e pediu que
a relatoria fosse dada ao Senador Pimentel. A consequência disso é que, até hoje, o Senador Pimentel não
conseguiu ainda apresentar o relatório final do Plano
Nacional de Educação. Então, eu não vejo bem onde
está o interesse de resolver os problemas da educação
com a devida e necessária velocidade.
Por outro lado, o Senador Aloysio conversava agora sobre essa questão da prioridade da educação e do
pronunciamento da nossa Presidenta Dilma. Eu gostei
do pronunciamento. Gostei, principalmente, quando
a Presidenta faz alusão à manutenção da política de
salário e de emprego, que é o que nos diferencia dos
países que são vítimas hoje da crise global – a Espanha, com 28% de desemprego entre os trabalhadores
adultos e 50% de desemprego entre os jovens.
A política social do Governo – as bolsas compensatórias e o aumento do salário – tem mantido
uma diferença consistente no trato da economia, nesse momento de crise global, no Brasil, em relação a
outros países.
Mas aprofundando um pouco a análise, ela me
traz preocupação também, porque será que estamos
contemplando ainda um projeto de objetivos nacionais
permanentes, ou estamos tropeçando nos objetivos
eleitorais permanentes? Por que eu digo isso?
Vejo que agora o Governo anuncia, paralelamente ao Minha Casa Minha Vida, o mobiliário da minha
casa – Minha Casa Mobiliada –, os eletrodomésticos. E
isso tudo pode se dirigir à continuidade da importação.
Impostos baixos, importação, principalmente da China,
dos Estados Unidos, gerando empregos fora do Brasil
e comprometendo o crescimento industrial do País.
Se nós não tivermos um objetivo muito claro no
que se refere ao crescimento da nossa indústria, o
aumento interno dos salários, viabilizando o aumento
do consumo, a contenção do processo inflacionário
acaba se destinando à continuidade de um processo
favorável às eleições e extremamente prejudicial ao
crescimento industrial. Uma espécie de anestesia da
opinião pública, satisfeita com uma melhoria do número de empregos num determinado momento, principal-
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mente no setor terciário, e a tragédia da paralisação
do crescimento industrial, da balança, no que se refere
às importações e exportações, que cada dia é menos
favorável ao Brasil. Então, coloco dessa forma a minha
preocupação em relação a esses fatores.
Na terça-feira, Senador Cristovam, em um aparte ao Senador Jorge Viana, também manifestei o meu
desgosto com a visita de solidariedade que dez Senadores fizeram ao Ministro do Supremo, que censurou
e desautorizou esta Casa de exercer o seu poder. A
prosseguir nessa toada, se nós próprios concorremos
para o desgaste e o desprestígio do Legislativo, quem
haverá de nos respeitar?
O pessoal do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, notadamente o seu ex-Presidente,
o Ilmo Luiz Fernando de Almeida, certamente não. O
IPHAN é dessas instituições públicas que não têm muita consideração com o Senado, considerando-a uma
Casa desestimada e pouco merecedora de atenção.
Veja, Senador Cristovam, se não tenho razão.
Há um ano – não há um dia, não há uma semana e,
sim, há 365 dias –, enviei ao IPHAN o pedido de uma
singela providência: a de que o Museu Nacional de
Brasília fosse corretamente identificado como Museu
Nacional de Brasília Honestino Guimarães. Para tanto, eu sugeria que a placa ao lado do museu fosse
substituída ou completada com o acréscimo do nome
de Honestino. Eu citava como exemplo o prédio da Biblioteca Nacional de Brasília, corretamente identificado
como Biblioteca Nacional Leonel Brizola.
O então Presidente do Instituto encarregou sei lá
quem de responder o meu pleito, dizendo que o meu
pleito de mudança de nome fora encaminhado ao setor competente para análise. Eu não propus mudança
alguma de nome. Srs. Senadores, eu não pediria a mudança da denominação do museu. Eu pedira, isto, sim,
a correta identificação do museu. O uso indevido da
palavra “mudança” na resposta que me deu o Instituto
revelou-se um artifício dos burocratas do IPHAN para
não atenderem à singela providência que eu solicitara,
para postergá-la, para encaminhá-la, e desencaminhá-la, sei lá por que descaminhos. Foi o que se deu.
Passados meses e meses, e como o IPHAN
continuasse “estudando o meu pleito de mudança”,
que não era mudança, pacientemente, escrevi à então
Ministra da Cultura Ana de Hollanda. E nada. Ela saiu
e escrevi à Ministra Marta Suplicy. E também nada,
Senador Cristovam.
Sinceramente, eu não entendo que, nesses tempos de Comissão da Verdade, de abertura de parte dos
tenebrosos arquivos da ditadura, de revelações tão
chocantes, eu não entendo que em um tempo assim
concorram o IPHAN e o Ministério para manter clan-
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destina a memória de Honestino Guimarães, logo na
cidade dele, logo na cidade de Brasília.
Deram a um dos principais prédios desta cidade
o nome dele, mas se recusam a identificar o prédio
com o nome dele. Sonegam à capital do Brasil, sonegam ao Brasil a identificação, como a ditadura e seus
esbirros remanescentes continuam, sonegando até
hoje os restos mortais do Honestino. Preso, torturado e assassinado nos cárceres militares, o corpo do
Honestino jamais foi descoberto. Ele é um dos tantos
“desaparecidos” durante o período da ditadura.
Quando foi preso, Honestino era presidente da
União Nacional dos Estudantes, a UNE, que, então,
na clandestinidade, representava um dos principais
centros de resistência à ditadura, da luta dos brasileiros contra o arbítrio.
Marcado para morrer, nome destacado na lista
dos brasileiros que seriam assassinados se presos,
Honestino sabia disso e nunca recuou, nunca fraquejou. Aconselhado a se exilar, para sobreviver, não
aceitou a opção e ficou aqui mesmo, no nosso País,
consciente do que poderia acontecer caso apanhado
pela repressão.
Em outubro de 1973, ele toma, no Rio, a barca
Rio-Niterói, mas não desembarca em Niterói. No meio
do caminho, a embarcação é interceptada e Honestino preso. Sua passagem pelos centros militares de
torturas e assassinatos no Rio de Janeiro foi identificada e denunciada. No entanto, até hoje, o Exército,
a Aeronáutica, e principalmente a Marinha negam tê-lo assassinado.
É um dos desaparecidos a quem se nega a possibilidade de um túmulo, para a reverência da família
e dos amigos.
É por isso que insisto que a homenagem a ele,
feita com a denominação do Museu Nacional, deixe a
clandestinidade, deixe o anonimato, o desaparecimento,
a escuridão e brilhe à luz do Planalto Central, para que
os milhares de brasilienses e visitantes, ao passarem
pelo espaço do Conjunto Cultural da República, leia
o nome do Honestino, inteirem-se sobre quem foi ele,
caso não saibam, e o reverenciem como um dos mais
bravos resistentes pela democracia, pela liberdade e
pela igualdade.
Para que isso aconteça e não se alongue ainda
mais a espera, estou encaminhando à Mesa do Senado, através deste pronunciamento, pedido de providência para que, urgentemente, os burocratas do
IPHAN deixem de preguiça, desídia ou má vontade e
revelem, por uma simples placa, a denominação do
Museu Nacional de Brasília.
Quando fiz esse singelo pedido ao IPHAN, imaginei convidar para o ato de instalação da placa a mãe
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do Honestino, dona Maria Rosa, uma brava mulher
que dedicou a metade de sua vida a procurar o filho
desaparecido. Não será mais possível, Senador Cristovam, não será mais possível. Em setembro do ano
passado, cinco meses depois que pedi a colocação da
placa, dona Maria Rosa morreu.
Senhores do IPHAN e Ministra do Ministério da
Cultura, por quanto tempo o nosso governo vai colaborar para que o Honestino continue desaparecido?
Senador Cristovam, eu requeiro à Mesa que o
texto completo desse pronunciamento seja enviado à
Presidenta da República, à Ministra da Cultura e aos
dirigentes do IPHAN. Vamos ver se o desaparecimento da memória de Honestino Guimarães se encerra a
partir do momento em que ocupei desta vez a tribuna
do Senado.
Muito obrigado pela tolerância do tempo, Presidente. Assim, V. Exª talvez tenha até prejudicado essa
massa de Senadores que comparecem ao Senado da
República nesta quinta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Não se preocupe que a massa continuará silenciosa.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Mas fica registrado o meu reconhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/PDT – DF) – Ela ficará silenciosa e não reclamará.
Senador Requião, a Mesa acolhe os seus requerimentos. Mas eu quero acrescentar que, além disso,
eu, pessoalmente, como Senador de Brasília, na terra
do Honestino, como ex-reitor da UnB, a universidade
onde ele estudava quando desapareceu, eu vou ligar
para as autoridades do IPHAN, diretamente, e vou me
empenhar pessoalmente na luta para que Honestino,
além de desaparecido, não continue clandestino, porque colocar o seu nome no prédio que tem o nome
dele seria o mínimo que a gente poderia fazer.
E eu quero agradecer, em nome dos brasilienses
e da comunidade da UnB, que o senhor tenha trazido
esse assunto à tribuna. Muito obrigado.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Dona Maria Rosa não poderá estar presente mais.
Mas que pelo menos desapareça essa hipocrisia de
que criar uma comissão para analisar a mudança de
nome, quando, na verdade, já está nominado, e apenas
não está designado, pela desídia, pela má vontade ou
pela irresponsabilidade do IPHAN.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Obrigado, Senador.
Antes de encerrar, eu quero dizer que parabenizo, como Presidente da Mesa, a Rádio Senado. A
Rádio Senado, que todos nós conhecemos por sua
qualidade noticiosa, sua qualidade cultural, sua qua-
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lidade de divulgação da história, ganhou a 14a edição
do Prêmio Imprensa Embratel, com a reportagem “Os
50 Anos da Renúncia de Jânio Quadros”. Esse prêmio
foi anunciado na quinta-feira e essa matéria, essa reportagem como a melhor entre 97 inscritas em todo
o País. Ela foi veiculada em agosto de 2011 e a série
teve como repórter Adriano Faria;, na produção, Jefferson Dalmoro; áudio de Josevaldo Souza e Carlos
Xavier; e edição de Ester Monteiro.
Quero parabenizá-los e dizer que a cerimônia de
premiação será no dia 14 de maio, no Rio de Janeiro,
quando também será anunciado o vencedor do Grande Prêmio Barbosa Lima Sobrinho.
Parabéns à Rádio Senado, que tanto nos orgulha, a nós Senadores, a nós servidores desta Casa, e
ao Brasil inteiro! Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/19,
de 2013 (nº 249/2013, na origem), do Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, solicitando a designação de membros do Senado Federal para integrarem
delegação que irá a Israel, no período de 9 a 13 de
junho de 2013, a fim de visitar empreendimentos voltados à aquicultura e manter contato com autoridades
daquele País, com vistas à futura cooperação na área
de psicultura.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO “S” Nº 19, DE 2013
(nº 249/2013 – GM/MPA, na origem)
Brasília, 18 de abril de 2013
A Sua Excelência o Senhor
José Renan Vasconcelos Calheiros
Presidente do Senado Federal
70.165/900 – Brasília – DF
Assunto: Visita a Israel
Senhor Presidente,
Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que
minha prevista visita a Israel foi mudada para o período
de 9 a 13 de junho próximo. Acompanhado de delegação de empresários, visitarei empreendimentos voltados à aquicultura e manterei contato com autoridades
daquele País, com vistas à futura cooperação na área
de piscicultura. A cooperação conjunta constituirá caminho para desenvolver novas tecnologias, que permitirão acelerar ganhos na produtividade e aprimorar
a qualidade da aquicultura do Brasil.
2. Seria de todo interesse que o Senador Benedito de Lira, Presidente da Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária, o Senador Aníbal Diniz e o Senador
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Wilder Pedro de Morais, pudessem integrar minha delegação a Israel.
3. Minha Assessoria Internacional transmitirá informações adicionais a seus assessores pelos telefones
2023-3483 e 2023-3475 e pelo e-mail asin@mpa.gov.br.
Atenciosamente, - Marcelo Crivella, Ministro de
Estado da Pesca e Aquicultura.
(À Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.)
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – A matéria vai à Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – O Sr. Senador Renan Calheiros enviou
discurso à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, quero tornar de conhecimento dos
Senadores e Senadoras desta Casa discurso em comemoração aos 70 anos da Consolidação das Leis
do Trabalho, comemorado no dia 1º de maio de 2013.
70 ANOS DA CLT
Em maio de 1943, quando foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho, o furor da Segunda Grande
Guerra já se arrefecia com as tropas alemã e italiana
se rendendo aos Aliados. Após o afundamento no litoral brasileiro de vários navios de ambos os lados do
conflito, finda estava a Batalha do Atlântico. No Brasil,
em terra firme, o Governo Vargas se movimentava para
iniciar a transição, mesmo que controlada, de um Estado autoritário para um regime mais aberto, pressionado pelas campanhas em prol da redemocratização, tal
como o Manifesto dos Mineiros, idealizado por Milton
Campos e Afonso Arinos.
A iniciativa do Governo Vargas em reunir em um
texto único e concatenado toda a legislação trabalhista
então existente, por meio do Decreto-Lei 5.454, foi inspirada na Carta del Lavoro do governo italiano. Desde
então, se constitui a principal norma referente ao Direito do Trabalho e ao Direito Processual Trabalhista,
regulando, dessa forma, as relações individuais e coletivas entre empregados e empregadores brasileiros.
Antes de maio de 1943, as diversas normas sobre os direitos trabalhistas se sobrepunham e, muitas
vezes, conflitavam umas com outras, carecendo assim
de um marco legal que reunissem toda a legislação
vigente sobre esse campo do Direito. Não se tratou,
portanto, de um código, que pressupõe direito novo,
mas de uma consolidação de normas já existentes.
Ao longo desses 70 anos, a CLT vem sendo constantemente atualizada, tendo passado por quase mil
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alterações, com o intuito de adequá-la aos avanços
trabalhistas que surgem continuamente com o aprimoramento das leis e com o reconhecimento dos direitos
dos trabalhadores. Por esse motivo, não podemos dizer
que está ultrapassada. Apesar de algumas lacunas,
que se encontram supridas pelas leis esparsas que
também versam sobre os direitos dos trabalhadores,
no seu bojo encontra-se listada a maioria das garantias
constitucionais sobre o setor. Para muitos estudiosos,
sem um texto único seria difícil e muito complicado a
normatização desses direitos; assim como a formalização do mercado de trabalho, essencial para o desenvolvimento da economia.
Entretanto, muito há ainda a se fazer. Inacreditável e inaceitável é que, após tantos anos em que os
direitos dos trabalhadores tenham sido reunidos em
um texto sólido, ainda aconteçam flagrantes como, por
exemplo, empresas que recusam assumir a cota de
responsabilidade pela legalização de seus funcionários.
Dessa forma, 18 milhões de trabalhadores brasileiros
continuam sem carteira assinada.
Também de nos causar revolta é a constatação
da existência ainda hoje em nosso país de trabalho
análogo à escravidão. Para coibir prática tão desumana, degradante e, sobretudo, ilegal estamos analisando
o melhor momento para colocar em pauta a Proposta
de Emenda à Constituição 57, de 1999, que determina a expropriação de propriedades rurais e urbanas
onde for flagrada a exploração de mão de obra em
tais condições. Segundo a Convenção 29 da Organização Internacional do Trabalho, trabalho análogo à
escravidão é aquele serviço exigido de uma pessoa
sob ameaça de sanção e para o qual não se tenha
oferecido espontaneamente. A sanção para tal prática
encontra-se prevista no Artigo 149 do Código Penal
Brasileiro. A punição desse delito de dois a oito anos
parece não estar sendo suficiente, daí a proposta de
desapropriação.
Outro absurdo da seara trabalhista, que felizmente
conseguimos extirpar, é o que diz respeito ao trabalhador doméstico. Muito me orgulho de ter recentemente participado da eliminação da restrição dos direitos
dos empregados domésticos com a promulgação da
emenda à Constituição que garante a eles direitos já
assegurados aos demais trabalhadores. Ao todo, foram 16 novos benefícios assegurados, entre esses,
a obrigatoriedade do recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, jornada semanal de 44
horas, horas extras, seguro desemprego e intervalos
de repouso intrajornadas. Disse na solenidade de promulgação e agora reitero: a PEC das Domésticas é a
PEC da inclusão, da igualdade e da cidadania. Com
essa medida, que beneficia sete milhões de pessoas,
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o Brasil assume que a igualdade é a regra. E a regra
tem que começar dentro de casa.
O meu empenho para a concretização desse
sonho, que durante décadas imperou entre esses trabalhadores, expressa a nossa disposição de atuar,
sempre e cada vez mais, em sintonia com a sociedade. E podem estar certos que novas conquistas virão.
Por tudo isso, temos muito que comemorar com
os 70 anos da CLT. Além da sua importância histórica,
ela vem demonstrando ao longo de todas essas décadas com as constantes atualizações em seu texto,
que continua sendo o principal baluarte da defesa dos
direitos dos trabalhadores. A CLT é, portanto, o prin-
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cipal marco do Direito do Trabalho, o mais social dos
direitos, pois se destina à promoção da justiça social.
É o direito dos hipossuficientes, daquele que não detém os meios de produção, daqueles que ganham o
seu pão com o suor de seus rostos. Viva a CLT. Viva
os trabalhadores brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Não havendo mais nada a tratar, declaro
encerrada a presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 22 minutos.)
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Ata da 63ª Sessão, Não Deliberativa,
em 3 de maio de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Vicentinho Alves

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 23 minutos e
encerra-se às 9 horas e 40 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Vicentinho Alves. Bloco/
PR – TO) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Vicentinho Alves. Bloco/
PR – TO) – A Presidência lembra às Srªs e aos Srs.
Parlamentares que está convocada sessão conjunta
solene do Congresso Nacional a realizar-se no dia 6
de maio do corrente, segunda-feira, às 11 horas, no
Plenário do Senado Federal, destinada a homenagear o transcurso de mais de 40 anos de dedicação à
vida pública do ex-Ministro da Justiça e ex-Deputado
Fernando Lyra.
O SR. PRESIDENTE (Vicentinho Alves. Bloco/
PR – TO) – A Presidência também comunica às Srªs
Senadoras e aos Srs. Senadores que está convocada sessão conjunta solene do Congresso Nacional a
realizar-se no dia 7 de maio do corrente, terça-feira, às
11 horas, no Plenário do Senado Federal, destinada
a comemorar os 190 anos do Parlamento Brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Vicentinho Alves. Bloco/
PR – TO) – A Presidência lembra às Srªs e aos Srs.
Parlamentares que está convocada sessão conjunta
do Congresso Nacional, a realizar-se dia 7 de maio do
corrente, terça-feira, às 19 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada a comunicações da
Presidência da Mesa do Congresso Nacional, leitura
de vetos presidenciais e demais expedientes.
O SR. PRESIDENTE (Vicentinho Alves. Bloco/
PR – TO) – Concedo a palavra ao ilustre Senador
Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Vicentinho, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, eu agradeço que esteja a sua Presidência
me permitindo falar alguns minutos.
É apenas para relembrar, Senador, que faz quase
dois anos que eu publiquei um pequeno texto chamado
“A economia está bem, mas não vai bem”, ou seja, ela

estava bem, mas ela dava sinais de que não iria bem,
no futuro. Esse documento circulou e recebeu considerações de que era um documento de oposição, quando
era um documento de alerta. Eu não estava preocupado em criticar, absolutamente, o Governo, mas apenas
em alertar a sociedade brasileira, alertar-nos, as lideranças, de que a economia dava sinais preocupantes.
Passados dois anos, quando a gente lê os jornais
de hoje, a gente lê claramente as notícias que mostram
que a situação é preocupante.
Uma manchete aqui diz: “Metalúrgicos de São
Paulo alegam que reajuste de 8% no ano passado
já foi corroído por alta de preços”. Ou seja, abre-se
negociação salarial, começando-se a ter o gatilho da
indexação; ou não se faz o gatilho e os trabalhadores
perdem o valor dos seus salários.
E a gente esquece que as famílias do Bolsa
Família começam a ter corroído o valor da bolsa que
recebem, até porque, se a inflação está alta, acima
de 6,5%, que era o limite da meta para o conjunto da
economia, a chamada inflação dos pobres, aquela que
mede o aumento de preço dos bens de consumo das
camadas mais pobres, está acima de 10%. A gente
precisa estar alerta a isso.
A balança comercial tem o pior resultado desde
1995, ou seja, 20 anos quase. Esse é um sinal grave da nossa realidade, porque é no saldo da balança
comercial que temos conseguido financiar os demais
gastos da nossa balança de pagamentos.
É claro que há a possibilidade do argumento de
que alguns bens que não foram considerados, por
conta de a Petrobras ter feito as importações há mais
tempo, não estariam entrando aqui. Nós continuamos
e vem o rombo nas contas da Previdência Social, que
sobem 166%.
Nós vamos continuando a ver e saiu ontem que
há uma redução do superávit fiscal, porque houve uma
queda da diferença entre a arrecadação e os gastos
públicos, porque os gastos públicos estão crescendo.
E o pior é que não crescem apenas por culpa do Governo; existem normas constitucionais que obrigam os
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gastos públicos a subirem no Brasil, o que é diferente
de quase todos os países do mundo.
Então, Sr. Presidente, nós temos de despertar.
Um país pode dormir em berço esplêndido, mas os políticos, as lideranças, o povo, não. O país pode dormir
em berço esplêndido, mas o povo tem de estar acordado; os seus líderes têm de estar acordados. E nós
estamos aparentemente vivendo uma certa letargia,
não apenas essa letargia diante da economia, que,
apesar de todos os indicadores – e há dois anos eu
comecei a falar disso, e outros também –, apesar disso, a economia continuou passando a ideia de euforia,
que, aliás, era um dos itens para o qual eu alertava de
perigo na economia, a euforia.
Euforia, às vezes, é até bom quando você está lá
embaixo na economia e isso cria um clima psicológico
favorável à retomada do crescimento. Mas quando a
gente está em fase de descendência, quando a gente
está no ponto mais alto, em que vai começar a cair, a
euforia é uma tragédia. E esqueci-me de citar aqui os
indicadores de crescimento do Produto Interno Bruto,
que também são indicadores preocupantes, para dizer o mínimo.
Nós vivemos uma letargia diante do quadro da
economia. Mas estamos também com uma letargia diante do quadro do funcionamento da nossa democracia. O
que tem acontecido, Senador, nesses últimos dias, na
relação entre o Legislativo e o Executivo, e nos últimos
anos, na relação do Executivo com o Legislativo, tem
que nos despertar para sabermos que a democracia
não está funcionando bem no Brasil. E não é só a relação entre os três Poderes que não está funcionando
bem, sendo isso um indicador grave da crise da democracia brasileira, que exige sairmos desse sono, dessa
letargia, dessa passividade. É também o caos partidário
deste País, o caos completo, em que as pessoas são
de um partido e são de outro; em que, na campanha,
a gente vê alianças mais espúrias possível; em que a
gente vê medidas casuísticas para tentar impedir que
um partido novo tenha direito aos benefícios que os
outros partidos mais antigos têm. Casuísmo.
Eu acho que, realmente, temos que acabar com
isto, com a janela: cria-se um partido e todo mundo pode
emigrar para ele. Acabemos com a janela. Ou, então,
digamos: cria-se a janela, o novo partido pode levar as
pessoas sem ser em fidelidade, mas não leva o tempo
de televisão. Ou, melhor ainda, como eu defendo, não
permitir coligação no primeiro turno. No primeiro turno,
cada partido tem que ter o seu candidato ou nenhum.
Tem direito de não ter candidato, mas não tem direito
de estar na coligação do outro. Logo, os tempos não
se somam. Mas não o casuísmo que está se tentando.
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A democracia exige que o Brasil desperte, porque
ela não está com os seus instrumentos funcionando
corretamente. Mas não é só essa letargia. Nós temos
uma letargia clara, por exemplo, do costume que estamos criando de que a população pobre do Brasil
não deve ter educação, que é o caminho para sair da
necessidade de bolsas. Nós estamos numa euforia
porque aumentamos o número de bolsas, quando nós
devemos ter um objetivo de reduzir a necessidade de
bolsas. Temos que fazer com que, neste País, enquanto
uma família precisar de uma Bolsa Família, ela vai ter,
e com um valor maior do que esse, corrigido de perdas
da inflação. Mas com o objetivo de dizer que, em dez
anos, o número será metade. É difícil tirar os adultos
da dependência da bolsa, Senador, mas a gente pode
tirar as crianças. As crianças que hoje têm dez anos,
em dez anos terão vinte, já são adultas.
O problema é que hoje, no Brasil, nós estamos
entrando na segunda geração de famílias que necessitam de bolsa. Crianças cujas famílias recebiam a
bolsa dez, quinze anos atrás, hoje são pais de família
que continuam recebendo bolsa. E, se as coisas continuarem dessa maneira, os seus filhos vão ser pais
de família, dependentes ainda da bolsa. Nós temos
que acordar para a necessidade da abolição dessa
necessidade. E essa abolição, a meu ver, só virá pela
educação das crianças filhas dessas famílias pobres,
fazendo com que, neste País, não haja desigualdade
no acesso à educação.
Em três coisas não deveria haver desigualdade
no acesso: saúde, educação e justiça. Acesso a uma
casa grande ou pequena, a um carro ou a um ônibus,
a viajar ou não viajar, a comer em restaurante caro
ou não comer, isso é desigualdade. Mas ir a uma escola boa ou ruim não é desigualdade, é imoralidade.
Morrer antes do tempo porque não tem dinheiro para
pagar o médico não é desigualdade, é imoralidade.
E ser preso porque não tem dinheiro para pagar um
bom advogado não é desigualdade, é imoralidade. Temos que despertar para as imoralidades deste País.
Temos que despertar! Estamos com um País que até
parece se acordar do berço esplêndido, mas um povo
que, do lado de cá, com líderes, como nós todos – e
eu não jogo a culpa nos outros, nós temos que assumir que somos um grupo aqui –, que parecemos estar
dormindo diante dos riscos que acontecem ao redor.
Essa semana foi o Dia do Trabalho. O Dia do
Trabalho deveria ser o dia de os trabalhadores despertarem, mas a gente vê que são eventos de sorteio
de prêmios, são eventos de shows. É o lado comemorativo do Dia do Trabalho, que não faz mal nenhum
que exista, é até bom, mas sem aquilo que sempre
houve no Dia do Trabalho: a chama da luta, a chama
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da mística, a chama da busca de avanços, e não só a
comemoração pelo dia dos trabalhadores.
Hoje, para mim, a grande luta dos trabalhadores
deveria ser pela educação dos seus filhos, e ela não
entra na pauta dos trabalhadores. Nos acordos trabalhistas em que se discutem novos salários, melhores
salários, menos horas de trabalho, como a jornada
de 40 horas, a gente não vê escola melhor para os
filhos dos trabalhadores. E, assim, a gente perpetua
uma situação.
O Brasil é um dos países onde ainda o conhecimento é herdado, o conhecimento não é conquistado
pelo talento, é herdado pelo dinheiro, porque a criança
que nasce em uma família com dinheiro compra conhecimento através da escola boa. A criança que nasce em uma família sem dinheiro fica relegada a uma
escola ruim. Ou seja, a gente herda ou não herda o
conhecimento, conforme a fortuna da família.
Nós precisamos acordar. O Dia do Trabalho é
o momento de falar para os trabalhadores do Brasil:
Acordem! E acordem a nós políticos também. Acordem a nós políticos no dia da eleição, acordem a nós
políticos se mobilizando, reclamando, gritando que
nós estamos dormindo diante da crise da economia,
diante da crise da política, que é tão séria, diante da
crise de condenar milhões a continuarem dependentes do Bolsa Família.
Eu poderia falar de outras letargias, como diante do meio ambiente, diante da droga, essa tragédia,
mas não vou gastar tempo. Eu quero apenas deixar
aqui a necessidade de descobrirmos que o Brasil ficou
conhecido como um país que dorme em berço esplêndido. O País começa a acordar, mas, lamentavelmente,
nós políticos, o povo brasileiro e os trabalhadores que
comemoraram esse seu dia, nós estamos dormindo,
nós estamos letárgicos, como se chama.
Está na hora de gritarmos bem alto: Acordem!
Acordemos para enfrentar a crise!
E não precisa ser muito visionário, não precisa
nem ser pessimista, basta ter um pouquinho de lucidez e, talvez, anos de vida para comparar com o que
já passamos, para saber que essa crise está se avizinhando, ou até que a gente já a está vivendo sem
percebê-la na sua totalidade.
Acordem! É o recado que eu daria aos trabalhadores brasileiros nesse dia 1º de maio de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Vicentinho Alves. Bloco/PR
– TO) – Senador Cristovam, é sempre um prazer ouvi-lo.
O destino me reservou dois momentos bons que
quero aqui declarar, todos os dois, presidindo um parlamento. A primeira vez que eu o vi foi quando V. Exª,
ainda Ministro da Educação, esteve no Tocantins e, lá,
este modesto colega de V. Exª presidia a Assembleia
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Legislativa do Estado. Tive o prazer de recebê-lo, junto
com o governador e demais membros do governo e
do Parlamento, e ali pude conhecê-lo pessoalmente.
De lá para cá, só tenho tido sempre o prazer desse bom convívio e de sempre ouvi-lo, aqui da tribuna,
com bastante conteúdo, um homem preocupado com
aquilo que é básico de uma nação, que é a educação.
É uma honra para mim estar presidindo, agora, esta
sessão e poder ouvir V. Exª, com bastante propriedade, como sempre o faz.
Portanto, faço este registro destes dois momentos
na minha vida: como Presidente da Assembleia Legislativa do meu Estado, o Tocantins, e como Presidente
do Senado Federal.
É um prazer sempre ouvi-lo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito obrigado, Senador. Quero agradecer ao
senhor pela Presidência, mas tenho que agradecer,
ainda mais, pela gentileza de suas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Vicentinho Alves. Bloco/
PR – TO) – Faço-o com muito senso de justiça.
O SR. PRESIDENTE (Vicentinho Alves. Bloco/
PR – TO) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado
que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 154, DE 2013
Altera a redação do § 1º e insere §§ 4º e 5º,
ao art. 1.361, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) – altera o art.
6º, da Lei nº 11.882, de 2008 e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 1.361 da Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002 – Código Civil, passa a vigorar
com a seguinte redação e acrescido dos seguintes
§§ 4º e 5º:
“Art. 1. 361. ....................................................
§ 1º A propriedade fiduciária será constituída
mediante registro do contrato, celebrado por
instrumento público ou particular, que lhe serve
de título, no Registro de Títulos e Documentos
do domicílio do devedor.” (NR)
§ 2º ................................................................
§ 3º ................................................................
§ 4º Tratando-se de veículos, a repartição de
trânsito competente para o licenciamento será
comunicada pelo credor, para anotação do
gravame e sua baixa, no prazo 30 dias (art.
123 do Código Brasileiro de Trânsito) para
anotação e expedição de novo certificado de
registro do veículo.
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§ 5º A falta de anotação imediata sujeita o
credor à multa (art. 233 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997 – Código Brasileiro
de Trânsito), sem prejuízo das sanções regulamentadas no art. 56, da Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990 – Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (NR)
Art. 2º O art. 6º, da Lei nº 11.882, de 2008, passa
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º Em operação de arrendamento mercantil ou qualquer outra modalidade de crédito ou financiamento, a anotação da alienação
fiduciária de veículo automotor ou a baixa do
gravame, no certficado de registro a que se
refere a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, fica a cargo do credor fiduciário.
Parágrafo único. A falta de anotação imediata sujeita o credor à multa (art. 233 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código
Brasileiro de Trânsito).” (NR)
Art. 3º Fica refogado o § 2º do art. 6º da Lei nº
11.882, de 2008.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A atual redação do § 1º do art. 1.361 do Código
Civil ensejou uma até hoje interminável discussão nos
meios jurídicos acerca de seu conteúdo e resultou na
judicialização de sua inteligência, esbarrando no Supremo Tribunal Federal. Se o espírito do legislador era
o de proteger o consumidor e simplificar o registro do
contrato de compra e venda de veículos com cláusula
de alienação fiduciária, o efeito foi justamente o contrário. Como se verá.
Antes do advento do Código Civil, a alienação judiciária era regida pela Lei nº 4.728, de 14
de julho de 1965, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969.
No seu art. 66, § 1º, a predita lei estabelece que “a
alienação fiduciária somente se prova por escrito e
seu instrumento, público ou particular, qualquer que
seja o seu valor, será obrigatoriamente arquivado,
por cópia ou microfilme, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não
valer contra terceiros” (...).
Para possibilitar a oponibilidade erga omnes (contra terceiros), a lei também exigia (art. 66, § 10) como
requisito a anotação da alienação fiduciária no Certificado de Registro de Veículo (CRV), expedido para todo
veículo licenciado, a teor do art. 121 do atual Código
Nacional de Trânsito (Lei nº 9.503/97).
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O conflito se acentuou com a Lei nº 11.882, de
2008, que no caput do seu artigo 6º, parte final, dispensa o registro notarial ou qualquer outro, com o lançamento do gravame simplesmente a pedido do credor.
Ainda maior a gravidade, porque os parágrafos 1º
e 2º, do referido Diploma Legal, estabelecem as sanções da Lei de Registros Públicos (LRP) e do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (CPDC), aos
notários que registrarem tais contratos.
Por seu turno, conflita com a Lei de Registros
Públicos (Lei nº 6.015/73) determina a obrigatoriedade de os contratos de compra e venda em prestações, de compra e venda com reserva de domínio, os
de alienação ou de promessas de venda referentes
a bens móveis e os de alienação fiduciária serem
levados a registro no Registro de Títulos e Documentos para surtirem efeitos em relação a terceiros
(art. 129, § 5º).
Ao prestigiar em diversos Diplomas legais a alienação fiduciária, quis o legislador, ladeado com a
doutrina, materializar a ideia de que este instituto consubstancia autêntico direito real de garantia e, como
os demais direitos reais, tem natureza constitutiva e
também depende do registro próprio para tornar-se
oponível erga omnes.
Não são poucos os que confundem cadastro,
ou anotação, com registro. Este último confere efeito
jurídico ao ato ou fato, gerando direitos, como os de
oponibilidade, enquanto a anotação e cadastro são
atos consequentes. Registro público, como anotou
Washington de Barros Monteiro, é o conjunto de atos
autênticos tendentes a ministrar prova segura e certa
do estado das pessoas (físicas ou jurídicas), de títulos
e documentos, da propriedade imobiliária e do inadimplemento do devedor.
O registro público tem como princípios: a) publicidade: atesta a boa fé e faz presumir a certeza dos
assentamentos; b) autenticidade: presunção juris tantum
de verdade; c) segurança: com o registro, cria-se uma
malha firme e completa de informações; e d) eficácia:
produz efeitos jurídicos porque é baseado na segurança dos assentos, na autenticidade dos negócios e nas
declarações para ele transpostas.
Nessa linha, a anotação de gravame que a repartição de trânsito faz no certificado de propriedade
do veículo obedece a um comando formal anterior,
que é o registro do contrato no Registro de Títulos e
Documentos. Sempre foi assim no tocante aos veículos e ainda hoje é com relação aos bens imóveis (em
comparação, a hipoteca).
Sob tal inspiração – o de dar segurança jurídica
aos negócios contratados formalmente – os constituin-
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tes de 1988 estamparam o art. 236 na Lei Fundamental, que traz a seguinte dicção:
“Art. 236. Os serviços notariais e de registro
são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.
§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a
responsabilidade civil e criminal dos notários,
dos oficiais de registro e de seus prepostos,
e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.
§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais
para fixação de emolumentos relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e de
registro.
§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registros depende de concurso público de provas
e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso
de provimento ou de remoção, por mais de
seis meses”.
Dispensável qualquer exercício exegético para,
pela simples leitura do mencionado art. 236 da Constituição Federal, asseverar que: 1) os serviços notariais
e de registro só podem ser exercidos, em caráter privado, por delegação do Poder Público; 2) a atividade
registral e notarial será regulada por lei; 3) os notários,
os oficiais de registro e seus prepostos são responsáveis civil e criminalmente pelos seus atos; 4) essas
atividades são fiscalizadas pelo Poder Judiciário; e 5)
os emolumentos relativos aos atos praticados são fixados por lei federal.
De mais, impõe-se assentar que é da competência
privativa da União legislar sobre os registros públicos,
ex vi do art. 22, XXV, da Lei Maior, ao passo que os
aspectos administrativos dos órgãos que os executam
são de competência dos Estados-membros.
Em sentido contrário, isso significa que os serviços
notariais e de registro não podem ser exercidos SEM
delegação do Poder Público; NÃO podem ser exercidos pelo Estado, direta ou indiretamente; cabendo ao
Poder Judiciário a fiscalização dos serviços, NÃO podem ser executados pela repartição competente para o
licenciamento (como prescreve inconstitucionalmente
o § 1º do art. 1.361 do Código Civil), subordinada ao
Poder Executivo.
Com efeito, enquanto à repartição competente
para o licenciamento do veículo cabe fazer a anotação
do gravame no certificado de propriedade (CRV), o registro do contrato de alienação fiduciária é atribuição
constitucional dos Oficiais de Registro. É uma relação
de causa (registro) e efeito (anotação).
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Abstraindo os aspectos jurídicos do ato registral e a consequente segurança jurídica deferida ao
proprietário de veículo, os efeitos produzidos pela
redação do § 1º do art. 1.361 do Código Civil foram
desastrosos. Sem condições técnicas e factuais para
fazer o “registro” da alienação fiduciária, as “repartições competentes para o licenciamento” decidiram
licitar esses complexos serviços a empresas privadas.
Sem experiência, técnica, fé pública, possibilidade de
responsabilização civil e criminal, longe da fiscalização do Poder Judiciário, sem delegação legal (como
impõe a Constituição) e sem limites no preço dos
serviços, essas empresas foram censuradas pelos
Tribunais de Contas, que detectaram editais dirigidos
e outras graves falhas na licitação.
Assim, instalou-se a desordem jurídica e o consumidor, que teoricamente seria beneficiado pelo novo
Código Civil, passou a ser o maior prejudicado, em
casos tais: desprovido de segurança jurídica e vítima
dos preços exorbitantes dos novos “registradores”.
Nesse particular, o projeto em comento, além de
cometer ao credor fiduciário a obrigação de levar a registro público o contrato, obriga-o não apenas a efetuar
a anotação do gravame, como lhe impõe a obrigação
de efetuar junto ao órgão de trânsito a baixa da anotação, resolvido o contrato, eis que do conflito resultara a
falta de liberação imediata, em muitos casos, trazendo
insegurança jurídica e ônus excessivo ao consumidor,
aumentando as filas de atendimento nos departamentos de trânsito e sobrecarregando os órgãos judiciários
e de atendimento consumerista.
O fato é que, independente do posicionamento
do Poder Judiciário, há incompatibilidade entre o § 1º
do art. 1.361 (parte final) do Código Civil e o art. 236
da Constituição Federal.
De outra sorte, a imposição ao fornecedor da
obrigação de providenciar as anotações de gravame
e baixa do gravame nos registros do órgão de trânsito
competente, com a incidência da multa do Código de
Trânsito para a demora ou descumprimento da obrigação, implica proteção ao consumidor que, não raro,
fica impedido de alienar o bem a outrem, por abuso
ou leniência do fornecedor.
Restabelecer, pois, o princípio da legalidade, o
valor jurídico do instituto da alienação fiduciária e devolver ao local próprio, os Cartórios, o poder de fazer
o registro dos contratos sob controle e fiscalização do
Poder Judiciário, com preços controlados, segurança,
publicidade, autenticidade e eficácia, é o objetivo do
presente projeto de lei, para o qual peço o apoio dos
meus pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões,
de 2013. – Senador
Vicentinho Alves, PR/TO.
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disposto no art. 56 e seguintes da Lei no 8.078, de 11
de setembro de 1990, e às penalidades previstas no
art. 32 da Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994.
....................................................................................

....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

CAPÍTULO IX
Da Propriedade Fiduciária

....................................................................................
....................................................................................

Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade
resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com
escopo de garantia, transfere ao credor.
§ 1o Constitui-se a propriedade fiduciária com o
registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro
de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou,
em se tratando de veículos, na repartição competente
para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.
§ 2o Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o
devedor possuidor direto da coisa.
§ 3o A propriedade superveniente, adquirida pelo
devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária.
....................................................................................
LEI Nº 11.882, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008
Dispõe sobre as operações de redesconto pelo Banco Central do Brasil, autoriza
a emissão da Letra de Arrendamento Mercantil – LAM, altera a Lei no 6.099, de 12 de
setembro de 1974, e dá outras providências.
....................................................................................
....................................................................................
Art. 6o Em operação de arrendamento mercantil
ou qualquer outra modalidade de crédito ou financiamento a anotação da alienação fiduciária de veículo
automotor no certificado de registro a que se refere a
Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, produz plenos efeitos probatórios contra terceiros, dispensado
qualquer outro registro público.
§ 1o Consideram-se nulos quaisquer convênios
celebrados entre entidades de títulos e registros públicos e as repartições de trânsito competentes para o
licenciamento de veículos, bem como portarias e outros atos normativos por elas editados, que disponham
de modo contrário ao disposto no caput deste artigo.
§ 2o O descumprimento do disposto neste artigo sujeita as entidades e as pessoas de que tratam,
respectivamente, as Leis nos 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e 8.935, de 18 de novembro de 1994, ao

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

CAPÍTULO XI
Do Registro de Veículos
....................................................................................
Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo
Certificado de Registro de Veículo quando:
I – for transferida a propriedade;
II – o proprietário mudar o Município de domicílio
ou residência;
III – for alterada qualquer característica do veículo;
IV – houver mudança de categoria.
§ 1º No caso de transferência de propriedade, o
prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado
de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos
demais casos as providências deverão ser imediatas.
§ 2º No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará
o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará
o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.
§ 3º A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o
anterior e ao RENAVAM.
....................................................................................
CAPÍTULO XV
Das Infrações
....................................................................................
Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo
no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de
trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo para
regularização.
....................................................................................
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá outras providências.
....................................................................................
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CAPÍTULO VII
Das Sanções Administrativas
....................................................................................
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I – multa;
II – apreensão do produto;
III – inutilização do produto;
IV – cassação do registro do produto junto ao
órgão competente;
V – proibição de fabricação do produto;
VI – suspensão de fornecimento de produtos ou
serviço;
VII – suspensão temporária de atividade;
VIII – revogação de concessão ou permissão
de uso;
IX – cassação de licença do estabelecimento ou
de atividade;
X – interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
XI – intervenção administrativa;
XII – imposição de contrapropaganda.
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa,
no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas
cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Vicentinho Alves. Bloco/
PR – TO) – O projeto que acaba de ser lido será publicado e remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 46/2013 – CI
Brasília, 22 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Caro Presidente Renan,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada no dia 26 de março do ano em curso, foram
eleitos Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão
Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC, o Senador
Flexa Ribeiro e o Senador João Costa, respectivamente.
Atenciosamente, com o abraço do Senador Fernando Collor, Presidente.

Sábado 4

O SR. PRESIDENTE (Vicentinho Alves. Bloco/PR
– TO) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Vicentinho Alves. Bloco/
PR – TO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 61, de
2013, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento aos
membros daquele Órgão técnico do inteiro teor do Aviso
nº 13, de 2013, e recomendando o seu arquivamento.
É o seguinte Ofício:
Of. nº 61/2013/CAE
Brasília, 2 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 11ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 2 de abril de 2013, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 13 de 2013 (Aviso nº 192/2013-Seses-TCU-Plenário), de 13 de março
de 2013, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão proferido pelo Plenário daquela
Corte nos autos do processo nº TC-021.420/2012-2,
bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam,
referentes ao acompanhamento da operação de crédito
autorizada pela Resolução do Senado Federal nº 25
de 2012. O expediente foi encaminhado aos membros
da Comissão por meio do Of. CAE nº 9/2013 –Circular.
Informo, ainda que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Vicentinho Alves. Bloco/
PR – TO) – O Aviso nº 13, de 2013, vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Vicentinho Alves. Bloco/
PR – TO) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n°
27, de 2013, do Senador Renan Calheiros, que regulamenta a divulgação institucional das atividades
político-parlamentares dos Senadores nos Estados e
no Distrito Federal.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
O SR. PRESIDENTE (Vicentinho Alves. Bloco/PR
– TO) – A Presidência recebeu o Aviso n° 21, de 2013
(n° 54/2013, na origem), do Banco Central do Brasil,
que encaminha, em atendimento ao disposto na Lei
n° 9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões do
real referente ao primeiro trimestre de 2013, as razões
delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas, bem como o relatório da
execução da programação monetária.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Vicentinho Alves. Bloco/
PR – TO) – O Aviso n° 21, de 2013, vai à Comissão
de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Vicentinho Alves. Bloco/
PR – TO) – Não havendo mais oradores inscritos, esta
Presidência encerra esta sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Vicentinho Alves. Bloco/
PR – TO) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 9 horas e 40 minutos.)
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Ata da 64ª Sessão, Não Deliberativa,
em 6 de maio de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Srª Vanessa Grazziotin, dos Srs. Mozarildo Cavalcanti,
Ataídes Oliveira e Anibal Diniz
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 32 minutos
e encerra-se às 17 horas e 28 minutos.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Iniciamos os trabalhos de hoje, dia 6 de
maio de 2013, registrando que a nossa sessão está começando às 14h32 por conta da sessão solene do Congresso
Nacional, realizada neste plenário, que se encerrou há
pouco, a título de homenagear o ex-Ministro da Justiça e
ex-Deputado Federal, por vários mandatos, pelo Estado
de Pernambuco, Fernando Lyra. Então, nós iniciamos os
nossos trabalhos desta sessão não deliberativa.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, requerimento que
será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 376, DE 2013
(Requerimento nº 19, de 2013 – CRA)
No exercício da competência exclusiva do Congresso Nacional de fiscalizar e controlar os atos do
Poder Executivo, inscrita no art. 49, inciso X, e nos termos das disposições do art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, e em conformidade com os arts. 215, inciso
I, e 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
requeiro que sejam solicitadas ao Senhor Presidente
do Banco Central do Brasil as seguintes informações
atinentes à execução do crédito rural no País:
1. Os montantes consolidados dos valores originalmente concedidos e dos respectivos saldos
atuais das operações de crédito rural que se
encontravam em situação de normalidade em
31 de dezembro de 2012, agregado por fonte
de recurso e finalidade.
2. Os montantes consolidados dos valores originalmente concedidos e dos respectivos saldos atuais
das operações de crédito rural que se encontravam

em situação de inadimplência em 31 de dezembro
de 2012, agregado por fonte de recurso e finalidade.
3. O montante consolidado do crédito rural lançado em prejuízo pelas instituições financeiras
integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural,
agregado anualmente, referente aos exercícios
contábeis compreendidos entre 1995 e 2012.
4. Os montantes do crédito rural que se encontravam na condição de Dívida Ativa da União,
agregados anualmente, referentes aos exercícios
contábeis compreendidos entre 1995 e 2012.
5. O saldo global, atualizado até 31 de dezembro
de 2012, das operações de crédito rural inscritas
em Dívida Ativa da União.
Justificação
A Constituição Federal elege o crédito rural como
elemento basilar da política agrícola, prescrevendo
no inciso I do art. 187 que os instrumentos creditícios
serão considerados no planejamento e execução das
ações voltadas ao setor primário da economia nacional.
No entanto, temos assistido nas últimas décadas
o crédito rural se converter em instrumento de preocupação recorrente desta Casa, sempre sensível ao
drama dos produtores rurais do País.
O exorbitante número de medidas provisórias
que tratam de renegociação de dívidas rurais é um
sinal da gravidade da situação. Desde 1995, mais de
uma dúzia dessas matérias foram submetidas ao Congresso Nacional abordando o tema do endividamento
progressivo de nossa agropecuária.
Por outro lado, a atuação do Congresso Nacional
nesse processo tem sido relegada a segundo plano,
uma vez que embora discuta e aponte soluções por
meio de inúmeras propostas legislativas relativas ao
endividamento rural, as medidas provisórias atropelam
toda e qualquer manifestação desta Casa, oferecendo
paliativos que apenas postergam a agonia dos pequenos e médios produtores rurais, sem lhes oferecer as
condições ideais para que possam desempenhar sua
sagrada missão de produzir alimentos.

MAIO DE 2013

23554 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O esforço do Congresso Nacional em aprofundar a discussão do endividamento rural enfrenta a
dificuldade de acompanhar os efeitos da miscelânea
de normativos instituídos pelas medidas provisórias.
Na prática, os produtores continuam reclamando das
execuções das dívidas e da ineficiente regulamentação
das leis aprovadas, uma vez que os bancos alegam
que não têm respaldo normativo para a renegociação
das dívidas nas condições esperadas pelo produtor.
O aperfeiçoamento da discussão sabre a execução do crédito rural, considerando a real capacidade
de pagamento da agropecuária nacional, em contraponto com os juros e prazos praticados no âmbito do
Sistema Nacional de Crédito Rural, exige vigilância e
dedicação para que a Constituição Federal seja respeitada em seus objetivos fundamentais. Não tenho
dúvida de que o Senado Federal cumprirá, mais uma
vez, o seu papel institucional.
É nesse sentido que solicitamos ao Banco Central
do Brasil informações imprescindíveis a essa discussão,
para que possamos, em complemento aos dados dos
anuários estatísticos produzidos por aquela instituição,
elaborar o entendimento técnico necessário à construção de uma solução adequada e, quiçá, definitiva para
o problema do endividamento rural do País.
Nos termos expostos, solicitamos à Mesa do Senado Federal o encaminhamento deste Requerimento de Informações ao Exmo. Sr. Presidente do Banco
Central do Brasil para a devida manifestação, no prazo
constitucionalmente determinado.
Sala das Sessões,
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As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Srs. Senadores gostaria de comunicar e, ao mesmo tempo, solicitar a V. Exas que coloquemos, como
extrapauta, o requerimento que nos subscrevemos
agora, pedindo informações ao Banco Central com
relação às dívidas dos produtores brasileiros.
Não havendo manifestação contrária, vou ter o requerimento para que a gente possa discuti-lo e votá-lo.
EXTRAPAUTA
ITEM 6
REQUERIMENTO DA COMISSÃO
DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA
Nº 19, DE 2013
No exercício da competência exclusiva do Congresso Nacional de fiscalizar e controlar os atos do
Poder Executivo, inscrita no art. 49, inciso X, e nos termos das disposições do art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, e em conformidade com os arts. 215, inciso
I, e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requerem que sejam solicitadas ao Senhor Presidente
do Banco Central do Brasil as seguintes informações
atinentes à execução do crédito rural no País:
1. Os montantes consolidados dos valores originalmente concedidos e dos respectivos saldos
atuais das operações de crédito rural que se
encontravam em situação de normalidade em
31 de dezembro de 2012, agregado por fonte
de recurso e finalidade.
2. Os montantes consolidados dos valores originalmente concedidos e dos respectivos saldos
atuais das operações de crédito rural que se
encontravam em situação de inadimplência em
31 de dezembro de 2012, agregado por fonte de
recurso e finalidade.
3. O montante consolidado do crédito rural lançado em prejuízo pelas instituições financeiras
integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural,
agregado anualmente, referente aos exercícios
contábeis compreendidos entre 1995 e 2012.
4. Os montantes do crédito rural que se encontravam na condição de Dívida Ativa da União,
agregados anualmente, referentes aos exercícios
contábeis compreendidos entre 1995 e 2012.
5. O saldo global, atualizado até 31 de dezembro
de 2012, das operações de crédito rural inscritas
em Dívida Ativa da União.
Autoria: Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária (PERMANENTE)
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Esse é o requerimento.
Quero comunicar a V. Exas que, como subscritor
do requerimento, é exatamente isso. Um dos itens aqui
é fundamental: os registros contábeis no encerramento
do exercício, em 31 de dezembro, referentes aos saldos
de 1995 a 2012, exatamente aquilo do passivo que vai
para prejuízo. Identicamente àquilo que acabei de citar
aqui no que diz respeito às dívidas do antigo Sistema
de Habitação Nacional, o BNH, que teve a dívida não
perdoada, mas que foi feita a remissão pelo Presidente
Lula àquela época.
Dadas essas informações, V. Exa, Senador Moka,
como subscritor também do requerimento, V. Exa. deseja a palavra?
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Sim, apenas para dizer que já me manifestei a respeito. Acho que o requerimento vai ensejar realmente,
provocar uma auditoria e aí esta Casa receberá, do Tribunal de Contas da União, uma análise, praticamente
uma auditoria. Tenho certeza de que muitos daqueles
contratos, daquelas dívidas poderão ser examinadas
à luz já de uma análise bem mais segura, embora,
aquilo que eu digo, esses produtores não devam mais
a banco, eles devem ao Tesouro.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O requerimento será encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal para que seja
feita a solicitação, através da aprovação do Plenário
do Senado.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Com a palavra o Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Sr. Presidente, ontem, na discussão da chamada
Medida Provisória dos Portos, eu tive uma emenda
que foi aprovada. Na verdade, ela foi rejeitada no
parecer do relator, meu amigo, nosso Líder Eduardo
Braga, mas ela foi destacada, não por mim, porque
eu não faço parte da comissão, mas foi destacada e
foi aprovada.
Como diz respeito ao segmento e foi esse segmento que me procurou para que eu pudesse ser o
autor dessa emenda, eu queria, na verdade, trazer
essa discussão, porque há, por parte da imprensa, a
ideia de que o Governo pretende vetá-la.
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(À Mesa, para decisão.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O requerimento que acaba de ser lido
será encaminhado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 377, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 258 e seguintes
do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação
conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 213,
aos Projetos de Lei do Senado nº 266 e 268 de 2011,
por versarem sobre a mesma matéria (Reforma Política).
Sala das Sessões,

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O requerimento que acaba de ser
lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 155, DE 2013
Altera a Lei 11.738/2008 que Regulamenta
a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, para imputar a União o pagamento do piso salarial dos profissionais do
magistério da educação básica.
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O Congresso Nacional decreta:
Art 1º O Piso Salarial do Profissional do Magistério da Educação Básica, estabelecido conforme a Lei
11.738/2008, será pago pela União a todos os professores da Educação Básica Pública do Brasil.
Art 2º O governo federal pagará diretamente a
cada professor o valor do Piso Nacional de Salário do
Professor àqueles que tenham sido selecionados com
base em critérios definidos pelo MEC.
Parágrafo primeiro. No prazo de sessenta dias,
o MEC definirá os critérios de que trata o caput deste artigo.
Parágrafo segundo. Todo professor que já esteja
no exercício de sua atividade de magistério na data da
publicação desta Lei e que tenha sido contratado por
concurso público realizado até 180 dias antes desta
data, passará a receber diretamente da União o valor
de que trata o caput deste artigo.
Art 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O inciso VII do caput do Art. 206 da Constituição
Federal de 1988, por iniciativa do então deputado Severiano Alves, previa a criação de um Piso Nacional
para o Salário do Professor da Educação Básica. Só em
2008, vinte anos depois, este preceito constitucional foi
regulamentado pela Lei 11.738/2008, sancionada pelo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por Projeto de Lei
(PLS 59/2004), como iniciativa do autor deste artigo,
com uma importante emenda de autoria da Deputada
Fátima Bezerra que assegura 1/3 da carga horária do
professor para atividades extraclasse, como reuniões
de programação, preparação de aulas, atendimento
a alunos e pais. Naquele momento, o piso salarial foi
fixado em R$ 950,00 por mês que equivaleria hoje a
aproximadamente R$ 1.121,00 se corrigíssemos o valor, pela inflação medida pelo IPCA, para março/2013.
A transformação deste preceito legal não demorou tanto quanto o preceito constitucional, mas mesmo assim a nova lei foi sendo protelada por iniciativa
de governadores que a consideraram inconstitucional.
Só em março/2013 o Supremo Tribunal Federal (SFF)
declarou a constitucionalidade da Lei, que determina
aos governos estaduais e municipais o cumprimento
do Piso Salarial. O STF negou o recurso apresentado
por seis estados – Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Mato Grosso do Sul, Goiás, Piauí e Roraima – contra
a decisão da Corte na Ação Direta de Inconstitucio-
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nalidade (ADIN) que considerou constitucional o piso
nacional dos professores da rede pública de ensino.
Terminado todo o périplo de 25 anos para que o
piso salarial se transformasse de previsão constitucional em lei ordinária obrigatória aos entes federativos,
muitos governos estaduais e prefeituras têm se negado
a cumpri-lo sob o argumento de incapacidade financeira. De fato, a aritmética é mais forte do que a jurisprudência. É verdade que alguns destes entes que se
dizem impedidos de cumprir o pagamento do piso por
falta de recursos desembolsam fortunas em projetos
não prioritários ou em vantagens para alguns de seus
servidores, tanto no executivo quanto no legislativo ou
judiciário. Mas a verdade é que alguns entes federativos subnacionais não têm como fazer este pagamento.
Nestas condições, criança e o futuro do País
pagam pela ilegalidade do prefeito ou do governador,
pelo fato de ficarem com professores não remunerados pelo piso que ainda se encontra em um valor muito pequeno (R$ 1.567,00; fixado a partir de jan/2013),
conforme determina reajuste anual listado no Art. 5o da
própria Lei do Piso Salarial. Para a atualização utiliza-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual
mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino
fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007. A série
histórica completa para os valores do Piso resultou nos
seguintes valores para o Piso Salarial: R$ 950,00 em
2009; R$ 1.024,67 em 2010; R$ 1.187,08 em 2011; R$
1.451,00 em 2012; R$ 1.567,00 em 2013.
Se o governo não pode pagar, não adianta demitir o prefeito ou governador, porque não será possível “demitir” a aritmética financeira da prefeitura ou do
estado. E, por outro lado, já não há mais espaço para
elevar os impostos.
A única saída para não jogar a conta sobre os
cérebros das crianças é jogá-la sobre as finanças do
governo federal. A lei nacional do piso foi feita pelo
governo federal, deve caber a ele pagar o piso a cada
professor brasileiro, independente do seu estado ou
município. O piso seria não apenas nacional, mas
também federal. Assegurado até na mais pobre de
nossas cidades e permitindo uma elevação no valor
do salário do professor em função do fato da prefeitura
e do governo do estado continuarem desembolsando
o mesmo montante atual, além do valor do piso pago
pela União.
Foi neste sentido que dei entrada em um Projeto
de Lei do Senado (PLS) que dispõe de apenas três
artigos, sendo o principal com o seguinte conteúdo:
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compete ao governo federal garantir o efetivo pagamento do piso do professor da Educação Básica.
O custo desta Lei equivalerá a menos de R$
40 bilhões/ano. Em 2012 com o valor do Piso em R$
1.451,00 o montante que ficou faltando para que a
Lei do Piso fosse cumprida foi de aproximadamente
R$ 38,2 bilhões. Para dar uma ideia do tamanho deste custo − diante do poder econômico do Brasil como
sexta maior economia do mundo − seguem algumas
comparações a importantes variáveis (todas relativas
a 2012): esta complementação corresponde a somente 0,87% do PIB de 2012; 3,74 da Receita da União;
12,04% dos gastos com a previdência social; 17,57%
do pagamento de juros da dívida ou 42,9% da média
dos desembolsos do BNDES a juros subsidiados feita
nos últimos anos. Se somarmos as quatro variáveis de
fluxo desta lista o valor total do Piso Federal seria equivalente a 2,32% deste montante. Mostra-se, portanto,
um investimento perfeitamente possível de ser implementado diante da ditadura da aritmética das finanças
dos entes federativos subnacionais e absolutamente
necessário diante das exigências com a educação de
nossas crianças e portanto com a dinâmica de nossa
economia e a justiça de nossa sociedade.
Não há dúvida quanto a viabilidade financeira da
proposta e menos ainda quanto ao impacto educacional
e mesmo econômico que ela terá de imediato.
Este PLS representará apenas um passo − mas
de elevada importância − na direção da necessária
federalização plena da educação pública. Por isto dei
entrada neste PLS em 2013 com a mesma convicção
com que em 2004 dei entrada ao PLS 59 que criava
o Piso.
Diante do exposto, conto com o apoio de meus
ilustres Pares para a aprovação desta matéria.
Sala das Sessões, – Senador Cristovam Buarque.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008
Regulamenta a alínea “e” do inciso III do
caput do art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para instituir
o piso salarial profissional nacional para
os profissionais do magistério público da
educação básica.
Art. 1o Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério
público da educação básica a que se refere a alínea

MAIO DE23557
2013

Terça-feira 7

“e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 2o O piso salarial profissional nacional para
os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais)
mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional.
§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor
abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação
básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta)
horas semanais.
§ 2o Por profissionais do magistério público da
educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte
pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação
e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das
unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes
e bases da educação nacional.
§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais
jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais
ao valor mencionado no caput deste artigo.
§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da
carga horária para o desempenho das atividades de
interação com os educandos.
§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de
que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério
público da educação básica alcançadas pelo art. 7o
da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro
de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de
julho de 2005.
Art. 3o O valor de que trata o art. 2o desta Lei
passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008, e
sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública,
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será
feita de forma progressiva e proporcional, observado
o seguinte:
I – (VETADO);
II – a partir de 1o de janeiro de 2009, acréscimo
de 2/3 (dois terços) da diferença entre o valor referi-
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do no art. 2o desta Lei, atualizado na forma do art. 5o
desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente;
III – a integralização do valor de que trata o art.
o
2 desta Lei, atualizado na forma do art. 5o desta Lei,
dar-se-á a partir de 1o de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente.
§ 1o A integralização de que trata o caput deste
artigo poderá ser antecipada a qualquer tempo pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 2o Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á
que o piso salarial profissional nacional compreenda
vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos
casos em que a aplicação do disposto neste artigo
resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2o desta
Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que
percebam valores acima do referido nesta Lei.
Art. 4o A União deverá complementar, na forma
e no limite do disposto no inciso VI do caput do art. 60
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e
em regulamento, a integralização de que trata o art. 3o
desta Lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente
vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado.
§ 1o O ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade, enviando ao Ministério da
Educação solicitação fundamentada, acompanhada
de planilha de custos comprovando a necessidade da
complementação de que trata o caput deste artigo.
§ 2o A União será responsável por cooperar tecnicamente com o ente federativo que não conseguir
assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorá-lo no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação
de seus recursos.
Art. 5o O piso salarial profissional nacional do
magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano
de 2009.
Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo
percentual de crescimento do valor anual mínimo por
aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei
no 11.494, de 20 de junho de 2007.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Educação, Cultura e Esporte,
cabendo à última a decisão terminativa.)
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido às Comissões competentes.
Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 329, DE 2013
Da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária sobre o Aviso nº 75, de 2012 (nº
1.411/12, na origem), que encaminha cópia
do Acórdão nº 2.961/2012, do Tribunal de
Contas da União, bem como do Relatório
e do Voto que o fundamentam, referentes à auditoria operacional realizada nas
ações de defesa sanitária animal e vegetal executadas na fronteira brasileira (TC
026.155/2011-7).
Relator: Senador Casildo Maldaner
Relator ad hoc: Senador Acir Gurgacz
I – Relatório
Vem à apreciação da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) o Aviso nº 75, de 2012,
que encaminha cópia do Acórdão nº 2.961, de 2012,
do Tribunal de Contas da União (TCU), bem como do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
O aludido Acórdão se refere à auditoria operacional realizada nas ações de defesa sanitária animal e vegetal executadas na fronteira brasileira (TC
026.155/2011-7).
Nos termos do Relatório apresentado, a mencionada Auditoria objetivou avaliar os programas e ações
específicos de governo na área de defesa sanitária
animal e vegetal, executados na faixa da fronteira
brasileira, com ênfase nos que abranjam o controle
de entrada de pragas e doenças, bem como nas rotinas, procedimentos e parcerias a cargo dos órgãos
responsáveis por essa política pública.
II – Análise
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária
analisa o teor do Aviso no 75, de 2012, em razão de sua
competência regimental para opinar sobre matérias atinentes à vigilância e defesa sanitária animal e vegetal.
O tema da Auditoria planejada e executada pelo
Tribunal de Contas da União (TCU), qual seja, a avaliação das ações de defesa sanitária animal e vegetal
executadas na fronteira brasileira, não poderia ser mais
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acertado e oportuno. Justifica a escolha a relevância
da agropecuária na economia nacional.
Para manter no futuro o crescimento verificado
nas últimas décadas, a agropecuária demandará mais
ações continuadas de fiscalização sanitária na faixa de
fronteira, fundamentais para garantir a sanidade dos
produtos de origem animal e vegetal, como também
para manter o crescimento do agronegócio nacional
e evitar os riscos de embargos comerciais de países
importadores.
As dificuldades operacionais são muitas, uma vez
que existem no Brasil mais de 16 mil quilômetros de
fronteiras terrestres, separando onze estados brasileiros de dez países e elevando o risco do contrabando
internacional de animais, plantas, sementes e produtos
agropecuários in natura, fatores que potencializam a
ameaça de introdução de pragas e doenças no território nacional.
Com efeito, o Brasil detém: 730km de fronteira
com a Guiana Francesa, situada totalmente no Estado do Amapá; 593km de fronteira com o Suriname,
sendo 52km no Amapá e 541km no Pará; 1.606km
de fronteira com a Guiana, sendo 642km no Pará e
964km em Roraima; com a Venezuela, tem 2.199km
de fronteira, sendo 1.314km em Roraima e 885km
no Estado do Amazonas; com a Colômbia, dispõe de
1.644km de fronteira, situada totalmente no Estado
do Amazonas; com o Peru, o Brasil tem 2.995km de
fronteira, sendo 1.430km no Amazonas e 1.565km no
Acre; com a Bolívia, dispõe de 3.126km de fronteira,
sendo 666km no Acre, 1.457km em Rondônia, 902km
no Mato Grosso e 398km no Mato Grosso do Sul;
com o Paraguai, o Brasil detém 1.366km de fronteira,
sendo 1.180km no Mato Grosso do Sul e 186km no
Paraná; com a Argentina, são 1.261km de fronteira,
sendo 296km no Paraná, 250km em Santa Catarina
e 715km no Rio Grande do Sul; e com o Uruguai, o
Brasil possui 1.068km de fronteira, totalmente situada
no Estado do Rio Grande do Sul.
Não bastasse a impressionante dimensão da
faixa de fronteira, o País dispõe apenas de 27 postos
de fiscalização da Receita Federal do Brasil – RFB,
para atuar na importação legal e combater a entrada
ilegal de produtos, por meio da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – Anvisa e Unidades de Vigilância
Agropecuária – Uvagros, do MAPA.
Especificamente, é louvável a preocupação da
Auditoria com a obediência aos ditames dos principais institutos da defesa sanitária vegetal e animal
do País, representados pelo Decreto nº 24.114, de
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12 de abril de 1934, pelo Decreto nº 24.548, de 3
de julho de 1934, e pelo Decreto nº 5.741, de 30 de
março de 2006, que instituiu o Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA, para a
coordenação das ações municipais, estaduais e da
União, conforme preceitua a Lei nº 8.171, de 17 de
janeiro de 1991.
Conclusivamente, o Acórdão nº 2.961, de 2012,
do TCU, recomenda à Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SDA/MAPA) que:
1 – proceda a adequação no Sistema SIGVIG
para que somente forneça o número do protocolo quando houver a efetiva entrega da documentação pertinente, para a devida análise da
completude documental do cadastro do importador/exportador, e que as alterações de ordem
dos protocolos de requerimento de fiscalizações
somente sejam efetuadas em conformidade com
os normativos específicos e desde que justificadas em campo próprio da tela de consulta, está
aberta via internet para todos os interessados
em acompanhar o fluxo de movimentações de
pedidos, a fim de garantir ampla transparência
ao processo;
2 – avalie a oportunidade e conveniência de
delimitar o conjunto de produtos passíveis de
serem importados/exportados em cada ponto
de fronteira em função da espécie desses produtos, considerando a localização geográfica,
status zoossanitário e fitossanitário, análises
de risco, requisitos e controles sanitários, com
os objetivos de otimizar a alocação de recursos materiais e humanos nesses pontos e de
formar corredores de exportação dotados de
infraestrutura adequada e quadro de pessoal
especializado para atender as suas necessidades específicas;
3 – promova a inclusão do Manual do Vigiagro de
dispositivos próprios suficientemente detalhados
para a f fiscalização de bagagens, que contenham
critérios uniformes de riscos fitozoosanitários
para a abordagem de veículos e passageiros, observadas as respectivas peculiaridades de cada
região, com os devidos registros informatizados
para controle, nos moldes do que já é feito nos
aeroportos, a exemplo dos canais de parametrização da Receita Federal do Brasil;
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4 – avalie a conveniência e oportunidade de se
equipar os portos, aduanas, postos e travessias
oficiais da fronteira com detectores de materiais
orgânicos, a exemplo daqueles instalados nos
aeroportos internacionais, de forma a conferir
maior efetividade às fiscalizações de bagagens
que possam conter produtos de origem animal
e/ou vegetal;
5 – adote providências no sentido de criar metas e indicadores de desempenho específicos
para as atividades de inspeção de bagagens, os
quais sirvam para o diagnóstico e planejamento
do trabalho das Uvagros, e de estabelecer rotinas de visitas gerenciais, munidas de dados
provenientes dos referidos indicadores, a fim de
melhor controlar o desempenho das atividades
desenvolvidas nas aduanas existentes no país
e de se aferir a regularidade e o desempenho
dentro dos padrões requeridos;
6 – adote providências para que sejam realizadas rotineiramente, direta ou indiretamente, fiscalizações ostensivas em estradas secundárias
e pontos críticos de acesso ao País, preferencialmente em conjunto com outros órgãos fiscalizadores, nacionais ou dos países vizinhos,
incluindo a obtenção de recursos, realização de
acordos com as forças policiais federais e estaduais, investimentos em serviços de inteligência
e disciplinamento normativo das ações;
7 – adote prática de interlocução e entrosamento
com os órgãos que atuam ostensivamente nas
vias alternativas de acesso à fronteira, e promova
acordos de cooperação, treinamentos e outras
ações que possam auxiliar no combate das pragas e doenças que possam ingressar no País; e
8 – promova escudos com vistas a obter soluções
possíveis para garantir repasses automáticos e
regulares de recursos a Estados e Municípios,
independentemente de convênio ou instrumento congênere, para financiamento de projetos e
programas de defesa fitozoosanitária, a exemplo
do que ocorre com as transferências do Fundo
Nacional de Saúde – FNS, efetuadas nos moldes
do art. 3º da Lei nº 8.142/1990, de forma a não haver descontinuidade de repasse de recursos que
venha a prejudicar as ações de defesa sanitária.
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Outrossim, o Acórdão no 2.961, de 2012, dá ciência à Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SDA/
MAPA) acerca da desconformidade com o capítulo
V do Manual de Procedimentos Operacionais da Vigilância Agropecuária Internacional, aprovado pela
IN/SDA nº 26/2001, verificada nas divisas situadas
em Corumbá/MS, Epitaciolândia/AC, Oiapoque/AM,
Aceguá/RS, Itaqui/RS, Jaguarão/RS e São Borja/RS,
aonde a fiscalização de bagagens em veículos ou pedestres nas travessias oficiais de fronteira não vem
sendo realizada, e em Mundo Novo/MS e Uruguaiana/
RS, locais em que essa atividade é realizada apenas
em horário comercial.
No mesmo sentido, o Acórdão nº 2.961/2012, dá
ciência à Casa Civil da Presidência da República e à
Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SDA/MAPA)
acerca das recomendações, ainda não implementadas, oriundas do Acórdão nº 1.318/2006 – Plenário,
que apreciou o processo de auditoria operacional realizada no Programa Vigiagro.
Finalmente, o Acórdão nº 2.961, de 2012, determina à Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SDA/
MAPA) que envie ao Tribunal, aos cuidados da 8ª Secex, no prazo de 90 dias, Plano de Ação que contenha
o cronograma de adoção das medidas necessárias à
implementação das providências indicadas neste acórdão, com a identificação dos responsáveis.
Com fulcro nessa breve compilação do teor do
Acórdão nº 2.961/2012, ressaltamos o pleno exercício
das funções de monitoramento e controle do Tribunal de
Contas da União, na defesa do cumprimento dos princípios constitucionais regentes da administração pública
brasileira. Temos certeza de que esta Casa estará atenta
à execução das recomendações propostas no documento.
III – Voto
Avaliado o teor do Aviso nº 75, de 2012, recomendamos o arquivamento da matéria.
Sala da Comissão, 25 de abril de 2013.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Foi lido anteriormente o Parecer nº
329, de 2013, da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, concluindo pelo arquivamento do Aviso nº
75, de 2012.
A Presidência, em cumprimento à sua conclusão,
encaminha a matéria ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Encerrou-se na última sexta-feira
o prazo para apresentação de emendas às seguintes
matérias:
– Projeto de Resolução nº 28, de 2013 (apresentado como conclusão do Parecer nº 285, de
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos),
que autoriza a União a realizar operação financeira externa, mediante formalização do Acordo
de Liquidação Antecipada de Dívida a ser assinado entre a República Federativa do Brasil e a
República do Gabão, no valor equivalente a vinte e quatro milhões, oitenta e cinco mil, cento e
quinze dólares dos Estados Unidos da América
e setenta e oito centavos, para extinção da dívida
oficial gabonesa para com o Brasil; e
– Projeto de Resolução nº 29, de 2013 (apresentado como conclusão do Parecer nº 286, de
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos),
que autoriza a União a contratar operação financeira com a República do Sudão, no valor equivalente a quarenta e três milhões, quinhentos e
oitenta e um mil, cento e quarenta e um dólares
dos Estados Unidos da América e sessenta e
oito centavos, para o reescalonamento da dívida
oficial sudanesa para com o Brasil.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência comunica o término do
prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº
1, de 2002-CN, em 4 de maio do corrente, para apresentação de projeto de decreto legislativo regulando as
relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº
588, de 2012, convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 31, de 2012, e cujo prazo integral de vigência
expirou em 22 de abril 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.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
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Ofício nº 71/2013 – GLDBAG
Brasília, 6 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, o Bloco de Apoio ao Governo solicita a retirada das indicações de membros
titulares e suplentes para composição da Comissão
Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº
105, de 2013 – Violação de Direito Humano à Saúde,
uma vez que as referidas indicações encontram-se
em reexame.
Senador Wellington Dias, – Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O ofício que acaba de ser lido vai
à publicação.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Convido para falar como orador inscrito, permutando com o Senador Cristovam Buarque, o
Senador Mozarildo Cavalcanti, que, na sequência, virá
comandar os trabalhos da nossa Casa.
Senador Mozarildo, pelo tempo regimental, com
a palavra V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente Senadora Vanessa Grazziotin, é uma honra, inclusive, falar neste momento sobre
o tema ao qual vou me referir quando V. Exª, que é da
Amazônia, preside a sessão, e havendo no plenário
um outro amazônida, o Senador Valdir Raupp.
Eu quero abordar aqui uma fala recente da Presidente Dilma. A matéria foi publicada no jornal Folha
de S.Paulo e diz: “Dilma promete passagens de avião
com preço equivalente à de ônibus”. E aí a Presidente
declara “que o plano de subsídio lançado pelo Governo
Federal para apoiar a expansão da aviação regional no
País deverá garantir que o preço das passagens aéreas
seja equivalente ao das tarifas de ônibus”.
Esse discurso foi feito em Uberaba, e ela disse,
por exemplo, que um morador lá de Uberaba poderia
“acessar uma viagem de avião a um preço mais ou
menos equivalente a uma viagem de ônibus”. Em algumas cidades, isso ocorrerá no Brasil. Agora, veja bem,
Senador Valdir Raupp, nós, que somos da Amazônia,
sabemos na pele como esse problema da aviação regional é ruim. Não só na Amazônia, mas no Nordeste
também, no Norte de um modo geral.
Em função disso, eu apresentei, aqui, neste Senado, um projeto de lei em 2001, criando um adicional
tarifário para as linhas aéreas regionais suplementadas.
Não seria nem o subsídio do Governo. Seria uma espé-
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cie de taxa cobrada das grandes empresas que formariam um fundo para subsidiar as empresas regionais.
O projeto foi aprovado aqui, no Senado. Foi para
a Câmara. Na Câmara, foi aprovado terminativamente,
em 2007, na CCJ e na Comissão de Desenvolvimento.
Pois bem, aí se apresentou recurso para a apreciação
em plenário. V. Exª sabe que, quando esses recursos
acontecem, é uma forma de não deixar o projeto andar. Agora, com essa iniciativa da Presidente Dilma,
vê-se o acerto do projeto.
Na verdade, eu diria que, há muito tempo, essa
ideia vem sendo discutida. Países mais desenvolvidos
do que o nosso compram até aviões da Embraer para
ter uma aviação regional, e nós, que temos a Embraer,
não incentivamos a aviação regional.
Lá na nossa região, da Amazônia, podemos dar
exemplo de algumas empresas regionais que desapareceram, porque não conseguiram fazer concorrência
com as grandes empresas. Nós temos a Rico, a Meta
Linhas Aéreas, a Paraense, enfim, uma gama de empresas regionais que surgiram e que terminaram desaparecendo, porque o que fazem as duas grandes
empresas atualmente, quando uma empresa regional
está fazendo uma linha equivalente?
Eu vou dar o exemplo de Boa Vista para Manaus/
Manaus para Boa Vista, feita pela Rico, que operava
com boeings, cuja passagem era bem mais barata do
que as outras. O que as outras empresas fizeram? Colocaram voos praticamente no mesmo horário, com um
preço até melhor, voando em airbus. O que aconteceu?
A Rico não aguentou a concorrência, retirou o vôo, e
assim foi indo até que ela realmente deixasse de existir.
Agora, em Roraima, temos uma empresa regional, com sede em Roraima, a Meta Linhas Aéreas, que
voava justamente fazendo o percurso da Amazônia:
Boa Vista/Manaus/Santarém/Belém, indo até Guiana
Francesa e Paramaribo. Pois bem, ela não aguentou
fazer a concorrência no trecho de Boa Vista para Manaus. O que ela passou a fazer? Saía de Boa Vista,
ia a Georgetown, na Guiana, depois a Paramaribo e,
depois, a Belém, para poder, digamos assim, sobreviver à concorrência, já que essa linha não interessava
às grandes empresas brasileiras.
Chamo isso de duopólio, porque, hoje, GOL e
TAM fazem o que bem entendem no que tange a tarifas
aéreas. Aliás, tarifas que, em determinados momentos,
chegam a ser mais caras do que tarifas de uma viagem
para o exterior, principalmente quando essa viagem é
daqui para a Amazônia, daqui para Porto Velho, daqui
para o Acre, daqui para Boa Vista. Dependendo do período em que você compra, uma tarifa cheia realmente
sai a um preço exorbitante.
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Então, quero aqui louvar a iniciativa da Presidente Dilma, mas, ao mesmo tempo, gostaria de pedir ao
Presidente da Câmara que coloque em votação no
plenário esse projeto, já que pediram recurso para
a votação em plenário. Ele recebeu aprovação em
duas comissões de maneira terminativa na Câmara
dos Deputados. O projeto chegou à Câmara em 2001
e, em 2007, teve aprovação nas duas comissões. Já
estamos em 2013, e o requerimento, pedindo que o
Plenário aprecie, não é colocado em pauta. Isso, realmente, é um desestímulo para o Parlamentar que se
preocupa, de fato, com sua região, com o País e que
apresenta projetos que não são complicados. Apenas
porque a iniciativa é do Parlamentar, muitas vezes o
projeto é trancado.
Ora, se o Governo pode subsidiar, como está
dito aqui pela Presidente, por que o Governo também
não poderia deixar votar esse projeto, pedir que sua
maioria o aprove?
Não quero dizer que o meu projeto seja a perfeição. Ele pode até ser aperfeiçoado, mas o que não
pode é ficar na gaveta, como é o caso. Está na gaveta desde 2007, depois de ter sido aprovado em duas
comissões da Câmara.
Assim, fica difícil, realmente, no exercício do mandato, nós nos preocuparmos com os problemas que
afligem o Brasil, a nossa região, o nosso Estado, pois
apresentamos propostas que são aprovadas aqui, no
Senado – eu, como Senador – , vão para a Câmara e
não se tornam efetivas.
Então, eu gostaria muito de fazer este apelo ao
Presidente da Câmara, para que pudesse colocar em
pauta essa matéria, que está, como disse, desde 2007
aguardando a votação dos recursos para a apreciação
em plenário. É uma questão apenas de querer colocar
na pauta e pôr em votação. Muito bem, se a maioria
dos Deputados achar que não deve aprovar o projeto,
esse é um risco parlamentar, mas o que não se pode
fazer é não votar.
Até acho que os Presidentes do Senado e da Câmara deveriam fazer um pacto, se não por escrito, uma
norma, para que uma Casa tivesse prazo para apreciar
a matéria oriunda de outra Casa. O que temos visto
na prática é que as matérias oriundas da Câmara são
votadas de maneira muito célere aqui no Senado, de
maneira rápida. No entanto – e olhe que somos apenas 81 –, quando vai para lá... Será que é porque são
513? Não. Deveria ser até mais fácil, porque há mais
gente para trabalhar.
Quero deixar este registro, pedido a V. Exª, Senadora Vanessa, que está presidindo a sessão neste
momento, não só a transcrição das matérias a que me
referi como também que transmita à Mesa que faça
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gestões junto à Mesa da Câmara, para que possamos
votar esse projeto que apresentei, visando justamente
a reforçar a aviação regional neste País.
Muito obrigado.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senador
Mozarildo Cavalcanti, ao tempo em que o convida para
dar continuidade à direção dos trabalhos.
A Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste momento, à
Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB do Amazonas.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente Senador Mozarildo Cavalcanti, Srs. Senadores, companheiros e companheiras,
depois de termos passado por uma data importante, na
última quarta-feira, o Dia do Trabalhador, comemorado
no mundo inteiro, chegamos a esta Casa com muitos
assuntos, particularmente eu, que fiz algumas viagens
e que participei de algumas comitivas oficiais, Senador Aloysio. Chego esta semana com muitos assuntos
importantes, e todos eles devem ser tratados daqui,
desta tribuna. Não falarei de todos, apenas os elencarei. Falarei de um assunto neste momento, deixando
os demais para outras oportunidades.
Primeiro, quero dizer que tive a alegria de participar e de organizar, através da Comissão Mista de
Mudanças Climáticas, uma audiência pública na cidade de Manaus. Lá, o tema debatido foi o pagamento
pelos serviços ambientais prestados, uma audiência
pública de alto nível.
Além da minha presença, pudemos contar também com a presença de Parlamentares, entidades,
pesquisadores locais e do Relator da nossa Comissão
Permanente Mista de Mudanças Climáticas, que é o
Deputado Sarney Filho. Contamos também com a presença do Vice-Presidente da Comissão, o Deputado
Fernando Ferro, Deputado pelo Estado de Pernambuco.
Outro dia, Sr. Presidente – isso foi na segunda-feira da semana passada –, na sexta-feira anterior ao
dia 1º de maio, participei de outra audiência pública
na Assembleia Legislativa, organizada pela Câmara
dos Deputados, com a presença de alguns Deputados
Federais. O tema versava sobre as Defensorias Públicas no Brasil, particularmente sobre alguns projetos
de lei de interesse dessa categoria importante para o
povo mais humilde do País. Um desses projetos é uma
proposta de emenda à Constituição, de minha autoria,
já aprovada em dois turnos pelo Senado, matéria que
já está sendo debatida pela comissão instalada pela
Câmara dos Deputados. Nas próximas semanas, a
comissão deverá votar a matéria, estando ela também
pronta para ser votada em plenário.
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Um terceiro registro – somente registro – que
faço desta tribuna é que, também com muita alegria,
acompanhei a comitiva coordenada pelo Ministro da
Saúde, Alexandre Padilha, ao interior do meu Estado,
o Amazonas, em que fez o lançamento da campanha
de vacinação dos povos indígenas. Visitamos dois
Municípios muito distantes, Senador Valdir Raupp, da
cidade de Manaus: São Paulo de Olivença e Amaturá. Para que chegássemos a esses Municípios, fizemos uma parada em Tabatinga, e lá, na fronteira entre
Brasil, Colômbia e Peru, encontrei-me com a comitiva
do Ministro. Estava conosco também o Secretário de
Saúde do Estado do Amazonas, Dr. Wilson Alecrim,
que é Coordenador e Presidente do Conass (Conselho
Nacional de Secretários de Saúde).
Em Tabatinga, visitamos o hospital do Exército,
e, de lá, seguimos, em uma lancha rápida – que nós
chamamos, em nosso Estado, de voadeira – da Polícia Militar, visto que o helicóptero do Exército teve
um problema técnico. Fomos com essa lancha rápida
da Polícia Federal, por duas, quase três horas, até o
Município de São Paulo de Olivença, na comunidade
de Santa Inês. Lá, havia uma belíssima expedição
de Campinas: professores fazendo ações de saúde,
principalmente a favor das comunidades indígenas;
professores da Universidade de Campinas que têm
essa organização não governamental e que, periodicamente, vão até o interior do meu Estado prestar
serviço a uma gente que é completamente, ou quase
completamente, desassistida na área da saúde. Isso
foi na sexta-feira anterior ao dia 1º.
No sábado, fomos a Cuba. Tive a alegria de acompanhar o Senador Valdir Raupp. Fomos três Senadores
– eu, o Senador Valdir Raupp e a Senadora Lídice da
Mata – e quatro Deputados Federais, para fazer um
intercâmbio entre Parlamentares brasileiros e Parlamentares cubanos. Fomos por intermédio de uma
programação elaborada pelo Grupo Parlamentar de
Amizade Cuba-Brasil. E sobre essa viagem, o ato do
dia 1º de maio, algumas obras que visitamos, alguns
projetos e a reforma em curso em Cuba, voltarei posteriormente a esta tribuna para falar.
Já estamos com o relatório da viagem pronto –
não é Senador Valdir Raupp? –, e vamos encaminhá-lo à Mesa do Senado Federal, mas faço questão de
vir à tribuna e falar um pouco das minhas impressões,
Senador Mozarildo, a respeito do que vimos e do que
vivenciamos nesses dias naquele país amigo e irmão,
que é Cuba.
Por fim, Sr. Presidente, eu hoje gostaria de tecer
alguns comentários, também breves, mas, antes, a respeito do Projeto de Resolução nº 1, que está prestes
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a ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos,
e seu Presidente está aqui no Plenário.
Senador Lindbergh, vou tecer alguns comentários
a esse respeito. Por isso, dos outros assuntos tratarei
em outros momentos aqui da tribuna.
Mas, antes, concedo o aparte ao Senador Valdir Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Nobre
Deputada... Senadora Vanessa Grazziotin. Hoje também já fui chamado de Deputado aqui, na sessão de
homenagem. Falei que somos todos iguais. V. Exª já
foi Deputada também, minha esposa é Deputada. Eu
não tive o privilégio de ser Deputado. Com certeza,
teria adquirido mais experiência se tivesse passado
pela Câmara dos Deputados. Mas quero dizer a V. Exª
que me impressionou muito a viagem à Cuba. Hoje,
o Brasil é um dos principais parceiros comerciais de
Cuba, tem vendido muito para Cuba e grandes empresas brasileiras mantêm uma ótima relação com Cuba.
Um dia, eu falava, numa reunião do Mercosul, do Parlamento do Mercosul, que eu era favorável – como fui,
votei favorável – à entrada da Venezuela ao Mercosul.
Os opositores eram contrários à entrada da Venezuela
no Mercosul por causa do Chávez. E eu dizia – isso
há uns dois anos, mais ou menos –: “O Chávez passa!”. O Chávez nem estava doente, eu não sabia que
ele estava com câncer. Eu dizia: “O Chávez passa, a
Venezuela fica”. Hoje, está lá o Maduro. O Maduro vai
passar também, e a Venezuela vai ficar, assim como
o Paraguai. O Paraguai, por um momento, foi afastado, excluído do Mercosul, mas está voltando. Então,
há momentos em que temos que refletir. Realmente,
o Chávez passou. Ninguém queria que fosse dessa
forma, com a sua doença e morte. O Chávez passou,
mas a Venezuela ficou. E a Venezuela tem sido grande
parceira comercial do Brasil. O Brasil exporta mais de
U$8 bilhões para a Venezuela, que está se tornando
a principal parceira do Brasil no Mercosul. Com Cuba
também está havendo um estreitamento das relações.
Eu não era e não sou favorável ao regime de Fidel Castro ou de Raul Castro. Pelo contrário, até tive coragem
de sugerir e de perguntar a alguns líderes cubanos, a
embaixadores, nessa viagem, por que não começam
a fazer uma abertura um pouco mais acelerada. Eles
estão fazendo. Já há mandato definido de dez anos
para presidente – cinco anos; se reeleito, mais cinco.
É o que a China está fazendo. A China também já está
com mandato de cinco anos para presidente, prorrogável por mais cinco. Acho que esse é um bom caminho,
um bom sinal. E a abertura econômica que Cuba está
fazendo. Está lá a Odebrecht, nós a visitamos. Uma
das visitas mais importantes que a Comissão fez: V.
Exª, eu, a Deputada Marinha, a Senadora Lídice da
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Mata, o Deputado Josias e outros – não me lembro
de todos os nomes.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Valmir.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – O
Deputado Valmir. E lá visitamos as obras do Porto de
Mariel, importante porto, que será uma espécie de
centro de distribuição não só de Cuba como de toda
aquela região, dos países em torno de Cuba. Então,
esse porto, que custará algo em torno de U$1 bilhão,
está sendo construído por uma empresa brasileira, em
parceria com Cuba. E outras parcerias com certeza
vão acontecer. Essa é apenas a janela de entrada das
empresas brasileiras em Cuba. Assim como em outros
países que não têm regime democrático, mas que têm
relações comerciais importantes com o Brasil. Espero
que essas parcerias continuem e que Cuba realmente
possa acelerar um pouco mais a abertura não só na
área econômica, como na área política e democrática.
E V. Exª, como coordenadora do grupo oficial do Senado e da Câmara, teve bom desempenho nas muitas reuniões. Estamos fazendo o relatório de todas as
ações. Não foi um grupo muito grande, mas teve papel
importante no estreitamento das relações comerciais
e políticas com Cuba. Muito obrigado a V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Eu que agradeço, Senador Valdir.
Espero que tenhamos outra oportunidade de debater esse assunto aqui no plenário. Como V. Exª disse,
em poucas palavras, rapidamente, são muitas as questões que podemos trazer para cá, principalmente em
relação às reformas. O Porto de Mariel é não apenas
uma obra construída com o apoio do Estado brasileiro,
por meio do BNDES, mas será administrado pela maior
empresa mundial de administração de portos, a PSA,
que é de Singapura, o que mostra que Cuba se abre.
E isso é muito importante, porque, afinal de contas, as
relações entre Brasil e Cuba, não apenas no governo
do Presidente Lula, no da Presidenta Dilma agora,
mas nos governos anteriores, do Presidente Collor,
do Presidente Sarney, do próprio Presidente Fernando
Henrique, sempre foram extremamente amistosas. Mas
voltarei a falar do assunto em outro momento.
Hoje, Sr. Presidente, quero falar, até por conta de
grandes mobilizações de todos os Estados brasileiros,
não só de bancadas parlamentares, mas de governadores de Estados, do Projeto de Resolução nº1, que
muda radicalmente a política de ICMS no Brasil.
Na última semana, de acordo com o que divulgou
a imprensa – eu tomei conhecimento pela imprensa –,
o próprio Governador do Estado de São Paulo, Geraldo
Alckmin, acompanhado de seus Secretários de Fazenda e de Planejamento, em reunião com a Presidenta
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Dilma, tratou da matéria, obviamente sob o ponto de
vista dos interesses do Estado de São Paulo. E não foi
apenas esse o assunto. Tratou também de assuntos relativos a outro projeto de lei que tramita não mais nesta
Casa, porque já o aprovamos, e, sim, na Câmara, que
é o que trata do comércio eletrônico, o que trará, sem
dúvida alguma, perdas para o Estado de São Paulo,
visto que não importa em que Estado estejamos ou
em que Estado são feitas as transações comerciais
on-line, Sr. Presidente, pois pela Internet os tributos,
todos eles, são recolhidos no Estado de São Paulo.
Eu mesma fiz uma compra, Senador Mozarildo,
e quando fui pagar o imposto o próprio atendente da
Receita perguntou: “A senhora sabe que o imposto
que está pagando aqui vai todo para São Paulo?”. Foi
ele que me chamou a atenção. Eu disse: ”Infelizmente,
eu sei. Infelizmente, eu sei que o dinheiro daqui está
indo todo para lá”.
Mas, enfim, o assunto hoje não é esse. O assunto hoje, e que movimentará muito esta Casa no dia
de amanhã, é o ICMS. Assim como São Paulo, vários
outros Estados estão mobilizados, obviamente. Tivemos conosco, na penúltima reunião da Comissão, a
presença do Governador do Estado de Goiás; a presença também permanente do Governador do Estado
do Mato Grosso do Sul; do Governador do Ceará, que
também veio debater a matéria; e do Governador do
meu Estado, acompanhado do prefeito da capital. O
Governador Omar está hoje em Brasília e deverá ficar
amanhã. O objetivo é conversar com cada um dos Parlamentares, das Srªs e dos Srs. Senadores.
Eu, em primeiro lugar, quero deixar bem claro um
registro: este debate não é um debate político, mesmo
porque nenhum de nós se orienta neste assunto pela
orientação da liderança de partido político. A orientação de cada um de nós, sem dúvida nenhuma, é pela
situação de cada um dos Estados, é pelo posicionamento de cada um dos Estados diante da matéria que
está em discussão. Eu compreendo isso.
Portanto, acho que todas, absolutamente todas
as questões que estão sendo levantadas devem ser
debatidas porque, jamais, nós que somos do Estado
do Amazonas, que temos a Zona Franca de Manaus,
queremos que esse projeto prejudique qualquer unidade da Federação.
E o que nós estamos ouvindo dizer, Senador,
muito, mas muito, nos últimos dias, que está sendo
publicado na imprensa, principalmente por parte daqueles que representam os Estados do Sudeste e do
Sul do País, é que a Zona Franca de Manaus ameaça
o Brasil, ameaça São Paulo.
Vejam os senhores, São Paulo representa mais
de 30% do Produto Interno do Brasil, e a Zona Franca
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de Manaus representa 1,6%. A Zona Franca de Manaus fica lá na cidade de Manaus, que sequer é ligada
ao Brasil por estrada. Nenhuma de nossas mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus chega a
São Paulo, ou a Brasília, ou a Santa Catarina, ou ao
Rio Grande do Sul de carro – o Senador Valdir Raupp
sabe disso. E olha que nós temos a BR-319, que liga
Manaus a Porto Velho, e, de Porto Velho, a todas as
demais regiões do Brasil. Agora, é uma estrada que
está desativada há muitos anos, não é Senador Mozarildo? V. Exa, que é lá de Roraima, também vive esse
mesmo dilema. Nós somos da parte do Brasil que é
completamente apartada do Brasil. E o que nós ouvimos são discursos de que a Zona Franca de Manaus
ameaça o Brasil, ameaça São Paulo.
Primeiro, Sr. Presidente, quero deixar claro, repetir que nós representamos 1,6% do PIB do Brasil,
somente 1,6% do PIB do Brasil. A Zona Franca de
Manaus, com esse projeto apresentado, com o substitutivo apresentado pelo Relator Delcídio do Amaral,
não ganha nada além daquilo que já tem.
Numa conversa paralela, Senador Raupp, com o
nosso amigo e companheiro Senador, ex-presidente
da CNI, o Senador Armando Monteiro, ele dizia: “Mas
a Zona Franca está ganhando demais”. E eu lhe disse:
“Claro que não, Senador”. Ele disse: “Porque, antes,
nós tínhamos ICMS igual e agora o ICMS proposto é
diferente!” Foram propostos 4% para Sul e Sudeste,
com exceção do Espírito Santo; 7% para as demais
regiões e 12% para a Zona Franca de Manaus e áreas
de livre comércio. Então ele dizia que antigamente era
igual: “Agora, vocês estão tendo uma vantagem”. Eu
dizia: “Não! Antigamente era diferente, nunca foi igual!”
Senador Waldir Raupp, Senador Aloysio, nunca
foi igual, apesar de no papel ser igual. O ICMS era o
mesmo número, mas, constitucionalmente, somente a
Zona Franca de Manaus tinha condições de conceder
incentivos fiscais, sendo que, na prática, não era isso
que acontecia, porque todos os governadores, pelo menos a grande maioria deles, utilizam esse tributo, que
é o mais importante em nível estadual, para conceder
incentivos fiscais e, assim, atrair empreendimentos.
É exatamente por isso que estamos debatendo a matéria na Comissão de Assuntos Econômicos,
porque há uma decisão do Supremo Tribunal Federal
em relação à inconstitucionalidade desses incentivos
fiscais concedidos pelos Estados brasileiros. E quem
concede incentivo fiscal? Os Estados do Nordeste? Os
demais Estados do Norte somente? Não! Os estados
desenvolvidos, aqueles que concentram a riqueza do
Brasil, também oferecem incentivos. Então, não estamos ganhando nada.
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Segundo, a Zona Franca de Manaus, é um modelo econômico federal; não é um modelo econômico estadual. Para que indústrias se instalem na Zona
Franca de Manaus, para que elas usufruam não só dos
incentivos sobre os tributos federais, mas também dos
incentivos sobre os tributos estaduais, elas têm que ter
o projeto aprovado pelo Conselho de Administração da
SUFRAMA, cuja maioria dos integrantes é de componentes do Governo Federal, de ministérios do Governo
Federal. E mais: têm que ter o Projeto Produtivo Básico
aprovado. E quem aprova o Projeto Produtivo Básico?
Não é o Estado do Amazonas; é o Governo Federal,
por intermédio, principalmente, dos Ministérios da Indústria e Comércio e da Ciência e Tecnologia. Somente
depois desse projeto aprovado – o Projeto Produtivo
Básico (PPB) –, é que as empresas lá podem se instalar e iniciar a sua produção.
É isso que regula a Zona Franca. É isso que
sempre regulou a Zona Franca. E é isso que vai continuar regulando a Zona Franca! Não há porque temer
a migração, acabar com o problema da Zona Franca.
Eu li, nos jornais de hoje, uma observação feita
– e eu levo em consideração, porque é ex-Senador,
foi Ministro da Fazenda também – por José Serra, dizendo que a questão do ICMS é um assunto da maior
gravidade. Inclusive, chama a atenção do seu partido,
dizendo que o efeito será ruim para o Brasil, pois se
trata de matar a galinha dos ovos de ouro do desenvolvimento.
Quem é a galinha dos ovos de ouro do desenvolvimento? É São Paulo? É o Sul do País só? Quem
é? E não está sendo morta nenhuma galinha dos ovos
de ouro!
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – É a indústria. É a indústria, Srª Senadora!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Pois não, Senador.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Se me permite um aparte...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Claro, com o maior prazer.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – A galinha dos ovos de ouro é a maior conquista
do povo brasileiro em um século: um sistema industrial
razoavelmente integrado. Esse sistema está sendo
desmantelado. Desmantelado por medidas de guerra
fiscal, medidas predatórias de guerra fiscal, inclusive pela guerra fiscal dos portos, que, não obstante a
aprovação, aqui no Senado, de uma resolução visando
impedi-la, continua, uma vez que essa resolução, pela
complexidade, pelas exceções abertas, não consegue
ser aplicada. Essa é a galinha dos ovos de ouro! São
privilégios fiscais, tributários que são dados a deter-

MAIO DE23575
2013

Terça-feira 7

minadas regiões em detrimento de outras, para atrair
indústrias, o que acaba matando a indústria brasileira
no seu conjunto. Veja, a Zona Franca de Manaus não
pode se queixar de ser mal tratada em matéria de renúncia fiscal em favor dela. A senhora poderá conferir,
até porque conhece esse número, que, no ano passado, apenas em renúncia fiscal de impostos federais,
o montante dessa renúncia fiscal ultrapassou R$22
bilhões, que é mais do que tudo o que foi aplicado no
Bolsa-Família, com o Brasil Carinhoso e tudo. De modo
que não se trata de um filho enjeitado da Federação,
a Zona Franca. Pelo contrário; é uma experiência importante, que deve ser apoiada. Agora, é preciso que
se veja também que, na medida em que se reduzem
as alíquotas de ICMS de outras unidades da Federação, que se reduz para 4% e 7%, visando a diminuir o
combustível da guerra fiscal, não me parece razoável
se manter os 12% sobre os produtos da Zona Franca
de Manaus. A mim não me parece razoável. E não falo
aqui em nome de São Paulo apenas; eu falo em nome
do Brasil, porque são outras regiões do Brasil que terão
projetos industriais desviados para a Zona Franca em
razão de um tratamento fiscal ultrafavorecido, que é
aquele que está esculpido ou, pelo menos, proposto
no projeto de resolução que examinaremos amanhã.
Agradeço o aparte concedido por V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Eu que agradeço. V. Exª sempre debatendo em
alto nível, Senador Aloysio Nunes.
Acho que este é o bom debate. Considero que o
debate, nesse tipo de matéria, deve ser esgotado. Eu
tenho essa opinião, Senador Aloysio, porque nós não
estamos brigando por questões ideológicas; nós estamos discutindo o desenvolvimento do País, só que
com opiniões divergentes.
Eu discordo de V. Exª quando fala da renúncia
fiscal que não é do Amazonas, mas do Norte – é do
Norte! Claro que ninguém é ingênuo para não saber
que grande parte dessa renúncia vem da Zona Franca
de Manaus; portanto, vem do Estado do Amazonas.
Mas não vamos só falar dela, não. Vamos falar da renúncia do Sudeste. Mas não falo isso querendo dizer
que há um equívoco, mas vamos registrar números.
Eu fiz uma conta diferente da que está sendo mostrada no site da Receita Federal, e sabe por que, Senador Aloysio Nunes? Eu excluí o incentivo tributário do
Imposto de Renda de Pessoas Físicas. O que é isso?
Somos nós, são os trabalhadores brasileiros, os mais
humildes que estão nas faixas de isenção de Imposto
de Renda. Então, vamos excluir isso.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Vamos excluir!
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Vamos excluir. Sabe qual é o resultado dos
números? Aproximadamente, R$21 bilhões para o
Norte e quase R$60 bilhões para o Sudeste, tirando
a população do Sudeste. Então, aí fica o quê?
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Eu não creio que V. Exª tenha incluído aí, também
no Sudeste, aquilo que é renúncia fiscal do Imposto
de Renda de Pessoa Física.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Eu já tirei; eu já excluí! Já tirei da pessoa física...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Não... Talvez a senhora tenha excluído em relação...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Eu já tirei de pessoa física; deixei a de jurídica, Senador.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Nós vamos conferir os números depois, mas tenho a
convicção de que V. Exª está equivocada – convicção!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Não estou, não. São R$18 bilhões a renúncia
do Imposto de Renda de Pessoas Físicas do Sudeste. Eu excluí esse número, porque, se o colocarmos,
chegaremos a R$70 bilhões a renúncia do Sudeste do
País, Senador. Mas isso é um número! É um número...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Sim. Nós teremos a ocasião de discutir isso
com fascínio. Mas, eu quero apenas, abusando de
sua paciência, dizer que esse debate que travaremos
amanhã, na Comissão de Assuntos Econômicos e na
Comissão Mista que trata dos Fundos de Compensação, é um debate muito mal ajambrado, porque nós
vamos aprovar – ou se pretende aprovar – um projeto
de resolução cuja eficácia está condicionada à vigência de uma lei que decorrerá da medida provisória.
Então, nós vamos aprovar algo que contém, digamos
assim, uma cláusula em branco, bem como um projeto
de resolução que trata de coisas que não competem
a um projeto de resolução tratar, como, por exemplo,
o quórum de deliberação no Confaz. Nós estamos vivendo, realmente, um processo de completa bagunça
legislativa no País, que, no meu entender, decorre da
falta de coordenação política do governo no tratamento
dessas questões. Muito obrigado.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Senador, mais uma vez, há uma pequena
discordância. Aliás, nós só vamos votar o projeto de
resolução por causa dessa cláusula, cujos efeitos só
valerão após a aprovação da medida provisória.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Mas isso é uma loucura!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Não, não é loucura. O ordenamento jurídico
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legal brasileiro define que sobre matéria tributária é
uma resolução que define a alíquota, e não uma lei.
Se vamos mudar as alíquotas, obviamente que alguns
Estados perderão receitas. Esses Estados só votarão
num projeto de resolução que vai tirar a receita deles
se tiverem a garantia da reposição, que vem, exatamente, pela medida provisória.
Todavia, não é nem esse o porém, Senador Aloysio. Há um outro porém contido no projeto de resolução,
que é a convalidação dos incentivos já dados.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – O que é uma loucura!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Não, Senador; senão, vamos debater a tarde
inteira, e este é um pronunciamento.
Vejam V. Exªs e Senador Aloysio que a convalidação também é um porém, porque vários Estados
brasileiros, repito, concederam incentivos fiscais, o que
não se pode tirar, porque isso significaria a transferência, a saída de indústrias que já foram instaladas em
vários Estados brasileiros, inclusive no seu Estado, o
Estado de São Paulo.
Então, vejam bem, Srs. Senadores, Senador Aloysio Nunes, se não votássemos o projeto de resolução,
qual a realidade que teríamos? Nenhuma possibilidade
mais de os Estados brasileiros concederem incentivos
fiscais através do ICMS. Nenhuma! E vou lhe dizer uma
coisa: o Estado de São Paulo...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Ou seja, vamos continuar a guerra fiscal. É isso
que a senhora está dizendo. Vamos votar a resolução
para que continue a guerra fiscal. É isso! É lógico!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Não, pelo contrário: votar a resolução para pôr
fim à guerra fiscal, porque, se não votarmos a resolução, o que vai acontecer? Prevalecerá a decisão do
Supremo, através da qual cessaram as possibilidades
da concessão de incentivos fiscais, ou seja, tem que
ser cumprida a lei no Brasil. A lei não pode continuar sendo descumprida e fazermos de conta que está
tudo bem, porque a cada vez que qualquer unidade
da Federação concede incentivo fiscal com ICMS está
descumprindo a Constituição. A legislação ordinária
brasileira prevê que só é possível a concessão dos
incentivos com a deliberação do Confaz.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Quer dizer, então, que o Senado vai convalidar
algo que foi considerado nulo pelo Supremo. É isso?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Está lá na emenda, Senador.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – É uma loucura!
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Não é o que foi considerado nulo; não é! O que
foi considerado nulo está considerado nulo.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Foi considerado inconstitucional.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Não. O que foi considerado... Senador Aloysio, V. Exª sabe que não é isso. Está bem claro lá, na
forma da redação, que não se trata de legalizar aquilo
que é ilegal. É claro que não estamos tratando desses
incentivos aqui.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR. Fazendo soar a campainha.) – Senadora
Vanessa, V. Exª ...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Mas o que eu quero dizer – e aí, Senador, eu
acho importante que V. Exª preste atenção e leve em
consideração: a Zona Franca tem 45 anos de existência, completados este ano. Nunca fomos ameaça ao
Brasil; vivemos em permanente guerra.
Vou pegar aqui, a titulo de exemplo – para sair de
Manaus, do Amazonas e de São Paulo –, um discurso
da Senadora Ana Amélia.
A Senadora Ana Amélia veio à tribuna, no dia
18 de abril, mês passado, e fez um pronunciamento
em que colocou essa questão do Projeto de Resolução nº 1, onde diz que ela recebeu uma demanda da
Abinee – Associação Brasileira de Indústria Elétrica
e Eletrônica, presidida pelo Sr. Humberto Barbato. E
a demanda recebida é a preocupação da Abinee em
relação à manutenção da alíquota de 12% nas operações da Zona Franca de Manaus.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – S. Sª disse que isso poderá trazer consequências básicas ruins, como aumento de vantagem
competitiva às empresas instaladas na Zona Franca
de Manaus e a redução de investimentos em pesquisa
e desenvolvimento.
Aí, diz a Senadora que, só em 2011, os investimentos em inovação, resultantes das obrigações da
Lei de Informática, somaram R$476 bilhões aproximadamente, dos quais – veja bem, a Senadora é do
Rio Grande do Sul – mais de R$264 bilhões para o
Sudeste. Isso significa dizer mais de 65%.
A Zona Franca não é ameaça para nada! Não é.
Nunca foi. Nunca! Nós não produzimos um automóvel
lá, porque – repito – a regulação da Zona Franca não é
feita tão somente pela legislação; ela é feita pelo Conselho de Administração; ela é feita pelo Governo Federal.
(Interrupção do som.)
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Nenhuma indústria se instala – eu estou
concluindo, Senador Mozarildo – sem ter o seu PPB
aprovado pelo Ministério de Indústria e Comércio, pelo
Ministério de Ciência e Tecnologia.
O Brasil prefere, por exemplo, importar lâmpadas
LED a produzi-las no Brasil. Nós não tivemos, até hoje,
o PPB respectivo aprovado. O Brasil prefere importar
tênis para esporte de alto rendimento a produzi-los
no Brasil. Isso a título de quê? A título da defesa da
indústria calçadista instalada em São Paulo, instalada
no Rio Grande do Sul. E a Zona Franca compreende,
Senador Mozarildo!
Então, repito: como pode um Estado que representa 1,6% do PIB brasileiro, modelo econômico de
Zona Franca, ser ameaça?!
O Governador Alckmin foi além hoje, Senador
Aloysio! O Governador Alckmin foi além! Foi lá à associação comercial e disse que o Brasil não pode ter
cidades verdadeiros duty free...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Esse é o risco que estamos correndo. Não,
não é verdade isso! Nós recolhemos 60% de tributos
da Região Norte.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Permita-me?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Não; meu tempo está encerrado, Senador.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – A senhora me cutuca e eu não posso responder?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Mas o senhor vai falar e eu vou aparteá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Eu queria pedir a compreensão da
oradora e do aparteante...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Isso foi o Governador do Seu Estado.
Então, o que eu quero dizer, Srs. Senadores,
gente querida que nos acompanha pela TV Senado,
que o que nós estamos querendo é apenas manter a
Zona Franca viva. E, para manter a Zona Franca, viva,
é preciso manter a excepcionalidade no sistema tributário brasileiro, a excepcionalidade que existe hoje,
compreendida pelo Governo Federal, pela Receita
Federal do Brasil, que é o maior fiscalizador da Zona
Franca de Manaus... A Receita Federal do Brasil, Senador Mozarildo Cavalcanti, mantido, porque o projeto,
originalmente, foi...
(Interrupção do som.)
A SRª. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Eu juro que concluo nesse um minuto.
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O que nós queremos é apenas manter a Zona
Franca.
E todos podem ter a certeza absoluta, a convicção plena de que nenhuma empresa se mudará para
o Amazonas, porque não basta a vontade dela em se
mudar. Basta uma decisão do Governo Federal, que
é necessária, em aprovar os Projetos Produtivos Básicos, para que se iniciem suas produções lá no Polo
Industrial de Manaus.
Para concluir, nós somos 1,5 milhão de km² dos
8,5 milhões do Brasil, o Estado que mais preserva a
Floresta Amazônica. Se há um custo – e de fato há –
para o Brasil, nós também garantimos um valor que
ainda não é estimável, mas o maior de todos para o
povo brasileiro, que é a grande riqueza da nossa Floresta Amazônica.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra ao Senador Valdir
Raupp por permuta com o Senador Ataídes Oliveira.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, inicialmente, quero
agradecer ao Senador Ataídes pela permuta do tempo.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, assim como
o Brasil, Rondônia tem mostrado, nos últimos tempos,
uma inequívoca e crescente vocação agrícola, batendo recordes sucessivos em sua safra de grãos e nos
índices de produtividade relacionados à área plantada.
Os números não deixam dúvidas. Segundo dados
já divulgados pelo IBGE para o período 2012/2013, a
produção e colheita agrícola em Rondônia baterá na
casa de 1,2 milhão de toneladas de grãos, com especial destaque para soja, milho, café e arroz.
Com esses robustos números, Sr. Presidente, já
alcançamos a autossuficiência na produção de alimentos alicerçados em constantes incrementos de produtividade, sem deixar de lado a consciência ambiental.
Vanessa falava, há pouco, da Zona Franca de
Manaus. Eu acredito, Sr. Presidente, que cada Estado
da Amazônia deveria ter uma zona franca, para segurar o desmatamento. O Estado do Amazonas, que é o
maior Estado do Brasil – cabem alguns países europeus dentro dele – preserva 97% das suas florestas.
Apenas 3% do Estado do Amazonas foram desmatados. E eu sempre falo aqui, desta tribuna, que isso é
fruto dos incentivos à Zona Franca de Manaus. Senão,
a população do Amazonas teria avançado sobre a floresta, desmatando para poder sobreviver, como nos
outros Estados. Se a capital de cada Estado da Amazônia tivesse uma zona franca, certamente, 90% ou
mais de suas florestas teriam sido preservadas. Por
que Rondônia desmatou trinta e poucos por cento?
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Era para preservar 70%, mas já avançamos além dos
30% determinados no Zoneamento Agroeconômico
e Ecológico. Porque a vocação em Rondônia, assim
como no Mato Grosso e em outros Estados da Amazônia, é agrícola. Já no Estado do Amazonas, a vocação é industrial, comercial e industrial. Logo, a Zona
Franca foi um amortecedor para o desmatamento na
Amazônia. Eu sempre falo aqui, Senador Ataídes, que
as capitais dos Estados de Tocantins, de Rondônia, de
Mato Grosso, do Acre e de outros Estados deveriam
ter uma zona franca, porque, assim, o desmatamento
teria tido um freio.
Então, eu acho que foi importante a criação da
Zona Franca de Manaus, é importante a sua preservação, mas eu gostaria que fossem estendidos, se não
no todo, pelo menos em parte, os benefícios da Zona
Franca da Manaus para o Estado de Rondônia e para
outros Estados da Amazônia.
Já tenho pedido de aparte da Senadora Vanessa
e, depois, do Senador Ataídes. Vamos ver se não vou
estourar meu tempo também.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Serei muito breve.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Concedo, com muito prazer, um aparte a V. Exª.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Muito obrigada, Senador. Serei muito breve. Apenas
quero cumprimentá-lo. V. Exª é Senador da República já há bastante tempo e foi Governador do Estado
de Rondônia e, por isto, V. Exª, até melhor do que eu,
como administrador que foi de um importante Estado
da Região Amazônica, sabe o que representa a Zona
Franca de Manaus. Eu tenho dito que, se o nível de
desmatamento do Amazonas é bem menor do que o
dos demais Estados, não é por termos tido melhores
governadores ou governadores mais comprometidos
com o meio ambiente, mas porque temos uma alternativa econômica que o Estado de Rondônia não
tem, que o Estado do Acre não tem. Então, eu quero
cumprimentá-lo e agradecer a V. Exª pela solidariedade e pela compreensão. V. Exª ajuda a levar essa
compreensão para o Brasil inteiro. Parabéns, Senador.
Muito obrigada.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Obrigado a V. Exª.
Já que Rondônia não vai ter os mesmos incentivos da Zona Franca de Manaus, eu aprovei uma zona
de processamento de exportação, que é uma coisa
diferente, mas também importante. A China tem centenas delas, assim como os Estados Unidos. Até Cuba
está criando a sua zona de processamento de exportações, lá no porto de Mariel, que nós visitamos. Eles
estão convidando empresas de outros países para se
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instalarem naquela zona de processamento em volta
do porto, para fortalecer a economia.
Então, eu acho que a zona de processamento é
uma coisa importante, que vai ajudar os nossos Estados.
Concedo um aparte, com muito prazer, ao Senador Ataídes, que me concedeu o seu tempo, em
permuta.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Obrigado, Senador. Eu só quero deixar o registro de que eu
coaduno com V. Exª que cada ente da nossa Federação
deveria ter, sim, uma zona franca. Eu não sou contra
a Zona Franca de Manaus, de forma alguma, mas, a
princípio, eu queria entender por que a zona franca, no
Brasil, está em Manaus, o que, em termos logísticos, é
terrível para este País. Tudo o que se produz naquele
Estado tem de sair. Eu sou um concessionário Honda e lá tem a montadora Honda. Então, são sete dias
por água e, depois, mais dez dias por caminhão nas
estradas. Então, esta sempre foi a minha dúvida: por
que Manaus? Por que não Goiás? Por que não Tocantins? Por que não São Paulo? Eu quero dizer mais o
seguinte: eu só queria, para o nosso querido Estado do
Tocantins, ter uma zona franca e ter somente 5% dos
incentivos que a Zona Franca de Manaus tem. Seria
o suficiente para nós. Obrigado, Senador.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Era
isso que eu gostaria de dizer também, Senador Ataídes: que pelo menos 5% ou 10% das indústrias que
estão em Manaus estivessem em Porto Velho, a capital
do meu Estado. Com a nossa zona de processamento
de exportação e o nosso porto modernizado, já que
nós temos hidrovia, talvez consigamos levar para lá
algumas indústrias de grande porte também. É o sonho dos rondonienses e sei que é o sonho dos tocantinenses também, assim como de todos os Estados da
Amazônia, ter uma espécie de zona franca, que, na
época em que foi criada, repito, acho que Manaus era
um grande centro comercial e empresarial de toda a
Amazônia. Depois, os outros foram crescendo e hoje
já comportam também empresas, indústrias desse tipo.
Acho que é importante preservar a Zona Franca –
para o Amazonas, é importante –, mas que se estenda
também alguma parcela disso para os nossos pobres
Estados da Amazônia Ocidental e da Amazônia Legal.
Sr. Presidente, favorecidos com a combinação de
fatores climáticos e fisiológicos do solo propícios, crédito facilitado e forte investimento em novas tecnologias,
os agricultores rondonienses têm obtido insofismável
sucesso na ampliação de sua produção, sem avançar
em áreas de proteção e preservação ambiental.
Basta olharmos o desempenho de suas principais lavouras, segundo dados recentemente divulga-
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dos pela Secretaria de Agricultura do Estado de Rondônia, para constatarmos, com clareza, a magnitude
desse processo.
No cultivo do milho, constatou-se um ganho de
26,17% em sua produtividade média, sem aumento
de área plantada. Na lavoura do café, com o desenvolvimento de novas técnicas de poda, adubação e
irrigação, chegou-se a um incremento de quase 10%,
mesmo com uma redução de 8,9% na área cultivada.
Nós estamos aumentando a nossa produtividade numa
área plantada até menor.
Na de soja, Sr. Presidente, um dos carros-chefes
de nossa pauta de exportações, conseguiu-se um portentoso aumento de 15,55% de produtividade, bastante
significativo para um cultivo já bastante desenvolvido e
aperfeiçoado no País. No plantio do feijão, obteve-se,
igualmente, um admirável incremento de 13,43% em
seus índices de produtividade.
E o Estado de Rondônia tem, juntamente com a
Embrapa, com a Ceplac, com a Emater, desenvolvido
novas técnicas de produtividade e, com isso, aumentado significativamente a nossa produção.
As feiras agropecuárias, que começam agora,
em maio, em Rondônia, e vão se estender até por
volta do mês de outubro, têm, também, incentivado,
através do financiamento do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia, da Caixa Econômica Federal, do
BNDES, equipamentos para melhorar a produtividade
das nossas safras.
E eu ressalto que agora, no dia 23 de maio, vai
ser a abertura da segunda edição da Rondônia Rural
Show. É uma feira diferente das feiras agropecuárias,
que são muito importantes para Rondônia.
A Rondônia Rural Show, desenvolvida pelo Governador Confúcio Moura, pela Secretaria de Agricultura, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico
e Social, pela Emater e por outros parceiros, tem sido
um veículo importante, um instrumento importante para
incentivar as novas tecnologias e a compra de equipamentos, inclusive com juro subsidiado: o Governo paga
o juro, é juro zero para o produtor. Na primeira feira, foram vendidas mais de 300 máquinas e equipamentos.
Nessa de agora, com certeza, será vendido muito mais.
Desta maneira, nobres colegas, Rondônia vem
contribuindo crescentemente para a ampliação do papel
brasileiro de celeiro do mundo, com uma safra nacional
já superando a casa dos 180 milhões de toneladas.
Enquanto grandes produtores internacionais,
como os Estados Unidos, vêm sofrendo decréscimos
em suas safras, apresentando queda de produtividade
que chega a 19% no caso dos Estados Unidos, estima-se que novas fronteiras agrícolas, como Rondônia,
vejam suas safras dobrarem nos próximos anos.
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Para tanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
recursos conjuntos da ordem de R$115 bilhões serão
disponibilizados pelo Governo Federal para o financiamento da lavoura nacional. Para Rondônia, somente o
Banco do Brasil já disponibilizou mais de R$500 milhões
em linhas de crédito, no intuito de atender os milhares
de produtores rurais rondonienses que tenham interesse em investir e melhorar a produtividade no campo. O
Banco da Amazônia também deve investir cifra ainda
maior do que essa, talvez mais de R$1 bilhão seja investido este ano para a indústria agrícola e pecuária
e para o incentivo na produção de Rondônia.
É por tudo isso, Sr. Presidente, que estamos bastante esperançosos com o futuro de nossa agricultura,
aproveitando a nossa vocação natural irresistível para
promover o desenvolvimento econômico nacional e a
segurança alimentar do nosso povo.
Era o que tinha, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sr. Ataídes Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Muito obrigado pelo seu pronunciamento, Senador Valdir Raupp.
Eu gostaria de pedir a V. Exª que assumisse a
Presidência...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Fora do microfone.) – Eu sou o próximo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Então, concedo a palavra ao nosso brilhante Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, participei hoje, pela manhã, do Seminário Internacional
sobre Regimes de Resolução no Sistema Financeiro
Brasileiro, promovido pelo Banco Central do Brasil.
Na ocasião, afirmei que a potência do nosso sistema
financeiro e a capacidade do Governo do Brasil e do
Banco Central brasileiro de responderem com firmeza
e com competência aos desafios impostos pela crise
financeira internacional estão entre as razões da escolha do nosso País como sede para um debate tão
importante como esse.
Não é possível pensar a sociedade contemporânea sem reconhecer a importância do sistema financeiro. A saúde desse sistema, portanto, é fundamental
para que os países criem as condições necessárias
para se desenvolverem.
Em minha intervenção, fiz questão de pontuar
diversos aspectos ligados à estratégia do Governo
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brasileiro para o enfrentamento da crise. O que poderíamos chamar de “estratégia brasileira” procurou conciliar crescimento econômico com distribuição de renda.
Nossos amigos estrangeiros que estavam presentes nesse seminário internacional talvez não saibam,
mas, no Brasil, vigia um princípio oculto nas políticas
econômicas, segundo o qual, “primeiro, é necessário
fazer o bolo crescer para, então, distribuí-lo”. O Presidente Lula inverteu essa lógica: crescer e distribuir
passaram a ser duas faces da mesma moeda.
A estratégia brasileira se distancia daqueles governos que enfatizam apenas a austeridade fiscal e
o corte de despesas como meio de enfrentar a crise.
Para nós, o crescimento é a melhor saída, desde que
esteja articulado com uma distribuição de renda.
Grécia, Portugal e Espanha, que seguiram o
caminho da consolidação fiscal pura e simples, têm
visto sua situação econômica e social se deteriorar
profundamente.
A Presidenta Dilma tem afirmado que o ajuste fiscal exagerado e simultâneo em todos os países não é a
melhor resposta para a crise e pode, inclusive, agravá-la, levando a uma maior recessão. Por isso, defende
políticas de estímulo econômico sem comprometer a
prudência fiscal, articulando ajustes fiscais apropriados
com estímulos ao investimento e ao consumo.
É claro que o Brasil também foi atingido pela crise, tanto que o crescimento do nosso PIB está longe
do ideal. Mas o Governo tem clareza de que enfrentar a crise passa pela ampliação dos investimentos
públicos e privados em infraestrutura, pelo aumento
da competitividade das nossas empresas e pela realização de programas sociais que, ao distribuir renda,
contribuem para manter a demanda interna. É por
essa razão que, apesar da crise, estamos conseguindo manter o nível de desemprego na casa dos 5%. A
Espanha, hoje, tem um nível de desemprego que ultrapassa 25%. Nós estamos com 5% de desemprego,
o menor da nossa história.
Estamos fazendo um imenso esforço para melhorar o ambiente competitivo das empresas brasileiras. Os investimentos do PAC, a prioridade conferida à
educação e à inovação tecnológica, a drástica redução
dos juros, a desoneração da folha de pagamento, os
investimentos da ordem de R$133 bilhões em rodovias
e em ferrovias e o ousado programa de modernização
dos portos, com investimentos de mais de R$54 bilhões, são exemplos disso. Some-se a isso a redução
da tarifa da energia elétrica em 16% para as famílias
e em 28% para as empresas, obtida recentemente. A
redução dos custos e o aumento da competitividade
dos nossos produtos contribuirão para ampliar a participação do Brasil no comércio mundial.
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Como ressaltei, a busca pelo crescimento é acompanhada de igual compromisso com a inclusão social.
Hoje, há reconhecimento internacional de que temos
as políticas sociais mais amplas e modernas do mundo. Dados de abril revelam que, nos últimos dez anos,
36 milhões de brasileiros deixaram a miséria e que 40
milhões ascenderam à classe média. Esses números
impressionantes foram obtidos graças aos programas
de transferência de renda e à sólida política de estímulo ao emprego e de valorização do salário mínimo. Em
uma década, criamos 19,3 milhões de empregos com
carteira de trabalho assinada e tivemos ganhos reais
substantivos em todas as faixas salariais.
A simbiose entre crescimento e distribuição veio
acompanhada de uma política rigorosa de estabilização
monetária. Após quase duas décadas de instabilidade
macroeconômica e financeira e de inúmeros pacotes e
planos de estabilização frustrados, foi possível, enfim,
debelar a hiperinflação e reintroduzir no Brasil uma
moeda com todas as suas funções. Mas, a despeito
do grande e inegável sucesso alcançado com o lançamento da nova moeda, os anos que se seguiram
à introdução do real mostraram que era necessário
fazer muito mais.
A economia brasileira continuava vulnerável. Crises em regiões distantes, como a dos Tigres Asiáticos
e a da Rússia, impactavam de forma intensa a nossa
economia. A saída estava na construção e, principalmente, na consolidação de uma política macroeconômica completa, com ações consistentes no lado monetário, fiscal e externo. E foi isso que o Brasil fez nos
últimos dez anos.
No lado fiscal, consolidou-se a cultura da responsabilidade. A dívida líquida do setor público, após
alcançar 60% do PIB, iniciou uma trajetória de declínio
e, hoje, está em 35,2% do PIB, bem abaixo da média
mundial. A título de exemplo, nos Estados Unidos, a
dívida líquida chega a 87,9%; no Reino Unido, é de
82,8%; em Portugal, é de 111,6%; e, no Japão, é de
134%. No Brasil, repito, é de 35,2% do PIB.
Mesmo as oscilações do superávit primário para
menos não prejudicaram nossas finanças. Aliás, aqui
vale uma consideração: o resultado nominal, na minha avaliação, é um indicador muito mais adequado
do que o superávit para a aferição da saúde das finanças públicas de um país. E aqui, se tomarmos em
conta o resultado nominal, veremos que nosso déficit
nominal reduziu de 6,9% do PIB, no segundo mandato
do Presidente Fernando Henrique, para 2,6% no segundo mandato do Presidente Lula. Em 2012, mesmo
com baixo PIB e com redução no ritmo de crescimento
da arrecadação, o déficit ficou em 2,5%. Mesmo não
tendo atingido a meta do superávit, o déficit continua
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em uma trajetória descendente. Na comparação internacional, vemos que o déficit nominal da França,
por exemplo, é de 4,6%; o da Índia, 8,3%; o dos EUA,
8,8%; e o do Japão, 10,2%. O nosso, volto a falar, foi
de 2,5% em 2012.
As finanças públicas brasileiras, portanto, ao contrário do que dizem alguns, estão saudáveis.
No lado externo, adotamos uma política de câmbio
flexível que, na prática, constitui-se na primeira linha
de defesa contra choques externos. Adotamos também uma política de acumulação de reservas quando
as condições de mercado permitem. Possuímos, atualmente, US$375 bilhões de reservas internacionais.
Passamos de uma situação de quase insolvência, há
pouco mais de dez anos, para o rol de países credores.
Além disso, promovemos uma substituição do endividamento externo pelo interno, o que aumentou nossa
capacidade de formulação de políticas econômicas e
diminuiu a ingerência de organismos internacionais.
O pagamento antecipado da dívida com o FMI é uma
expressão disso.
O Presidente Lula sempre dizia que ele, mais
do ninguém, sabia do poder deletério da inflação nos
rendimentos dos trabalhadores. Por isso, o combate à
inflação deve ser uma luta permanente de todos. Hoje,
apesar de todas as dificuldades, não hesitamos em
afirmar que a inflação está sob controle. O vetor de
preços tem alternado movimentos benignos e malignos. Preços que são determinados nos mercados internacionais se mostram voláteis, e choques climáticos
se tornaram frequentes. Assim, a inflação que vem de
fora e os choques de oferta têm imposto uma postura
de muita atenção para o Banco Central e o Governo.
Existe uma inflação internacional que contamina todos. Mas, na comparação com os demais países
dos BRICS, o Brasil vem mantendo seu compromisso
da estabilidade monetária. A inflação média do Brasil,
no período 2003/2012, ou seja, nos últimos dez anos,
foi de 5,9%; a da Rússia, 9,9%; a da Índia, 7,7%; a da
China, 3,1%; a da África do Sul, 5,4%. E a média dos
BRICS foi de 6,4%.
À exceção de 2003, a inflação brasileira, nos
últimos nove anos, sempre se manteve nos limites
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. O
Banco Central brasileiro e o Comitê de Política Monetária (Copom) galgaram uma credibilidade pouco vista na história do Brasil. Todos os agentes de mercado
sabem que as decisões da entidade fiam-se em criteriosas análises técnicas. O Banco Central conquistou
reputação, e suas decisões têm credibilidade. Nesses
dez anos, a taxa básica de juros nunca foi descartada para assegurar que a inflação convergisse para o
centro da meta.
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A meta da inflação é aferida no final de cada ano.
É um erro falar em “estouro da meta” antes de o ano
terminar. Temos certeza de que serão tomadas todas as
medidas necessárias, tanto pelo Banco Central como
pelas demais autoridades responsáveis pela política
econômica, para controlar a nossa inflação.
Apesar dos avanços, temos clareza de que os
problemas estão longe de estar resolvidos. O rumo
estratégico, porém, está traçado: crescimento com inclusão social e gestão responsável e competente da
economia, promovendo as mudanças que forem necessárias para manter a inflação sob controle e estimular
o emprego e a renda. O desenvolvimento econômico
brasileiro deve ser também um desenvolvimento social.
Os desafios pela frente são imensos. Temos que
preservar as conquistas e avançar rumo ao desenvolvimento pleno. Para isso, precisamos organizar um espaço econômico competitivo. Além dos investimentos
em infraestrutura, não nos podemos esquecer de que o
aumento da produtividade depende de forma essencial
da qualificação da mão de obra. Para isso, erradicada a
pobreza extrema, nossa próxima obsessão deve ser a
educação e a inovação tecnológica. Romper a barreira
do acesso a todos os níveis de ensino e, mais que isso,
assegurar qualidade à educação fundamental e média
estarão no centro da agenda pública brasileira. Além
disso, precisamos ampliar os investimentos públicos e
privados em inovação, adensando as cadeias produtivas complexas e ricas em conhecimento.
Somente com educação de qualidade e inovação, estaremos preparando o Brasil para a sociedade
do conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Senador Lindbergh...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Concedo um aparte ao Senador...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Antes do aparte que V. Exª está concedendo, eu queria fazer o registro de que se encontram nas nossas galerias alunos do curso de Direito
da Faculdade Cenecista de Osório, Rio Grande do Sul.
Sejam bem-vindos à nossa sessão!
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Quero também me congratular com a presença dos
estudantes de Direito.
Senador Ataídes.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Obrigado, Senador Lindbergh, pelo aparte que me concede. Senador, sempre faço questão de ouvir os seus
discursos. Eles são muito recheados de conteúdo. E,
além desses conteúdos, V. Exª tem uma facilidade de
convencimento extraordinária.
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O SR. LINDBERGH FARIAS – (Bloco/PT – RJ.
Fora do microfone.) – Que isso!
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Eu
estou acompanhando o seu discurso, e ele traz números extraordinários. Mas eu gostaria, Senador, de
fazer algumas colocações, porque eu percebo que V.
Exª faz aí algumas comparações entre o Governo Lula
e outros governos. Eu sei que é do seu conhecimento: em 2002, a dívida interna do Brasil era de aproximadamente – da União – era aproximadamente de
R$641 bilhões. Hoje, 11 anos depois, essa dívida já
ultrapassou R$2 trilhões. Os números que V. Exª tem
colocado são extraordinários e me agradam bastante,
mas há o outro lado. Então, veja só essa dívida interna
nossa: de R$641 bilhões para mais de R$2 trilhões. A
Folha de Pagamento da União, em 2002, era de aproximadamente R$64 bilhões. Hoje, 11 anos depois, ela
já ultrapassou R$213 bilhões, ou seja, o nosso País
virou um verdadeiro cabide de empregos. Isso me
preocupa muito, Senador. A nossa balança comercial
está em queda livre, infelizmente. Em queda livre. Eu
venho da iniciativa privada. Sou empresário. Percebo
que as nossas indústrias, os nossos empresários, estão, nesses últimos dias, nesses últimos meses, até
neste último ano, amargando prejuízos sucessivos.
Graças a Deus, os nossos empresários ainda estão
segurando esse emprego, e V. Exª colocou, com muito
conhecimento, que, graças a Deus, nós não atingimos
6% de desemprego no País, enquanto a Espanha está
batendo na casa dos 30%. Isso é muito bom. Que não
saiamos nunca desses 6%. Mas é muito preocupante, Senador, porque, com o PIB que se desenha para
este ano e que aconteceu no ano passado e com as
contas correntes deste País elevadas, a tendência é
desemprego. E essa é uma das minhas grandes preocupações que tenho aqui. V. Exª falou sobre a mão de
obra. Perfeitamente. Esse é um dos grandes gargalos
do crescimento do nosso País. Enquanto não investirem em educação, cuja bandeira o nosso brilhante
Senador Cristovam sempre carrega, e não investirem
em mão de obra... Acabei de ver uma reportagem que
mostra que Florianópolis está importando mão de obra
ainda. Não é possível! Depois de 70 anos da criação
do Sistema S, que está aí para essa finalidade, e, depois do século XXI, ainda estamos a importar mão de
obra! Então, essa é uma preocupação muito grande.
O problema de logística neste País é gravíssimo! Vejo
Senadoras e Senadores virem a esta tribuna falar do
problema logístico deste País, que a nossa Presidente,
a Presidente Dilma, tem que olhar com muito carinho
para o problema da logística. E as reformas, por fim,
Senador. Enquanto esta Casa, enquanto este Parlamento não tomar a decisão de fazer as devidas refor-
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mas que este País precisa, como a reforma tributária,
a reforma previdenciária e a mãe de todas, que é a reforma política, tenho muito medo do futuro econômico
e financeiro do nosso País. Muito obrigado, Senador.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Senador Ataídes, na verdade, não dá para falar em
números de dívidas em cima de números absolutos.
V. Exª fala em R$600 milhões, que subiram para R$2
trilhões. E quanto foi o crescimento da economia nesse
período? O que vale é justamente a relação da dívida
comparada ao PIB. E justiça seja feita: no último ano
do governo Fernando Henrique Cardoso, a relação
dívida/PIB era de 60%.
(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Caiu para 35%. A dívida é bem menor. Pode ter crescido em números absolutos, mas isso não vale numa
comparação depois de 10 anos. O que vale – e este
é um conceito utilizado internacionalmente – é a relação dívida/PIB, e a nossa, hoje, é uma das menores
do mundo, 35%. Caiu, no governo do seu Partido, o
PSDB, de 60% para 35%; resultado nominal, que é a
soma de tudo, descontado o pagamento com juros.
No último ano do governo Fernando Henrique
também, era 6,9% o déficit. Hoje, o déficit nosso caiu
para 2,5%. Na Europa, o Tratado de Maastricht e a briga
na Europa é para enquadrar os países em menos de
3%. Lá, o acordo é 3%. Se estivéssemos na Europa,
estaríamos dentro dos padrões a que os países querem chegar, ou seja, 2,5%.
E eu falei aqui que acho que temos que ter um
compromisso no País com o déficit nominal cadente.
É mais importante, inclusive, que a discussão do superávit.
Então, respondo dessa forma. Agradeço o aparte de V. Exª.
Sabemos de todos os gargalos do País. A Presidenta está fazendo um esforço, um investimento de
133 bilhões em rodovias e ferrovias. Está querendo fazer isso avançar. Há a discussão da MP dos portos, já
houve a desoneração da energia elétrica, e sabemos
a pressão em cima da nossa indústria. E a Presidenta
sabe mais do que ninguém disso. Lançou o Plano Brasil
Maior e está tentando de todas das formas.
(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Vivemos um momento de acirramento da competição
global.
Mas eu quero agradecer o aparte de V. Exª e dizer
que estamos conseguindo. Esta taxa de desemprego
de 5% é muito importante. Estamos passando por essa
agitação na economia internacional mantendo o nível

MAIO DE23583
2013

Terça-feira 7

de emprego. E tenho certeza de que vamos continuar
dessa forma.
Encerro meu discurso, Sr. Presidente, dizendo
que estamos discutindo a reforma num pronunciamento
que fiz hoje, no Seminário Internacional sobre Regimes de Resolução no Sistema Financeiro Brasileiro.
Falei também da reforma do ICMS, que está em curso
aqui, no Senado Federal. Amanhã, teremos reunião da
Comissão de Assuntos Econômicos.
Falei também de um conjunto de políticas e de
projetos ligados à desburocratização, que nós queremos trazer para a pauta da Comissão de Assuntos
Econômicos e para a pauta do Senado Federal.
(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente, no seminário, fiz questão de mencionar
que o Banco Central tem um papel fundamental na
criação desse ambiente de competitividade. Tanto é
assim que o Presidente do Banco Central, Alexandre
Tombini, indicou vários projetos que comporão essa
agenda legislativa da competitividade que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado promoverá
ainda este ano.
Concluí minha intervenção no seminário rendendo
homenagens à realização do Seminário Internacional
aqui no Brasil. A existência de um adequado regime
de resolução bancária é fundamental para a robustez
do sistema financeiro. E todos sabemos que sem um
sistema financeiro saudável é impossível assegurar um
ambiente de negócios confiável. O sistema financeiro
brasileiro é um dos mais sólidos do mundo, mas o marco
regulatório do nosso regime de resolução bancária...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
...foi instituído nos anos 70 e 80. Para concluir, Sr. Presidente. As condições econômicas internas e externas
eram completamente diferentes.
Como Senador da República e como Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, assumi o compromisso de trabalhar pela
modernização de nossa legislação. Faremos todo o
esforço necessário para propiciar ao Estado brasileiro
modernos instrumentos de resolução para assegurar
solidez, estabilidade e regular o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, diminuindo a dependência
de recursos públicos em eventual resgate de instituição financeira.
Foi o que aconteceu nessa crise econômica a
partir de 2008, crise de instituições financeiras que
viraram depois crises fiscais dos Estados nacionais.
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Assim que o projeto de lei do Banco Central chegar ao Senado, vamos trabalhar para assegurar uma
tramitação célere, para que tenhamos, ainda este ano,
a lei aprovada.
A exemplo do que fizemos com a velha Lei de
Falências, precisamos incorporar as melhores práticas
internacionais e dotar o Banco Central de instrumento
prudencial ainda mais eficiente, em nome da manutenção da estabilidade financeira nacional e em nome da
criação de um ambiente de competitividade que nos
permita expandir o crescimento da economia e, ao
mesmo tempo, promover a inclusão social do Brasil.
Sr. Presidente, só para encerrar, eu quero aqui
cumprimentar e agradecer a visita ao Senado Federal
dos Vereadores de Resende, Tiago Forastieri, que é o
1º Secretário da Câmara Municipal de Resende; e do
Vereador Irâni, que está aqui no plenário do Senado
Federal. Queria cumprimentar também o Vereador Gilberto, de Porto Real; e o nosso Vereador Felipe, que é
Vereador de Pinheiral, uma cidade administrada pelo
nosso grande prefeito, companheiro.
Então, agradeço muito a presença dos representantes dessas cidades do Estado do Rio de Janeiro e
agradeço a V. Exª pela tolerância em relação ao meu
tempo.
Muito obrigado a V. Exª.
Muito obrigado ao Senador Ataídes Oliveira.
Durante o discurso do Sr. Lindbergh Farias,
o Sr. Ataídes Oliveira deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti.
Durante o discurso do Sr. Lindbergh Farias, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT– AC)
– Obrigado, Senador Lindbergh Farias, que está conduzindo a nossa Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado e, por isso, está absolutamente preparado
para fazer os melhores debates em relação à situação
econômica do País.
Parabéns pelo seu brilhante pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – E, agora, com a palavra, o Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, ouvintes da
Rádio Senado e telespectadores da TV Senado, imprensa nacional, trago hoje, nesta tarde de segunda-feira, um assunto, um tema da maior relevância para
este País, que eu, a princípio, denominei de bomba,
uma bomba chamada RPPS – Regime Próprio de
Previdência Social.

169

Maio de 2013

Pois bem, Presidente, da regulamentação dos
RPPSs. O Governo Federal, abonado pelo Congresso
Nacional para se livrar de uma profunda crise iminente
instalada na Previdência Social, fruto da má gestão e
de outros fatores, regulamentou os chamados RPPSs,
através da Lei nº 9.717/98; da Emenda Constitucional
nº 20/98; da Emenda Constitucional nº 41/2003; e da
Emenda Constitucional nº 47/2005.
Com essa regulamentação, Estados, Municípios,
o Distrito Federal e a União puderam ter o seu RPPS.
Para tanto, basta que o ente federado crie uma empresa
pública para administrar esse regime de previdência.
Somente poderão participar desses regimes servidores
públicos titulares de cargo efetivo, investidos mediante
concurso público.
Atualmente, existem mais de dois mil entes federados com seu Regime Próprio de Previdência Social,
com uma disponibilidade financeira superior a R$120
bilhões em caixa.
Número de beneficiários. Número de contribuintes
do RPPS da União: 2.088.726 contribuinte. Estados e
Municípios: 7.852.182 contribuintes. Ou seja, nós temos hoje, no Brasil, 10 milhões de contribuintes dos
Regimes Próprios de Previdência Social.
Das contribuições. A contribuição devida pelos
segurados, ou contribuintes, é de 11% sobre os seus
proventos. Já a contribuição do ente federado não pode
ser inferior a 11% e nem superior a 22%.
Aqui, Sr. Presidente, já começa a causar um desequilíbrio financeiro no caixa desses RPPS.
Dos repasses das contribuições. Os entes federados recolhem dos servidores as suas contribuições
devidas sobre a folha de pagamento e repassam ao
órgão gestor do seu RPPS imediatamente, bem como
o ente federado deverá pagar sua contribuição patronal
mensal de acordo com a lei vigente, e fazer sua comprovação junto à Secretaria da Previdência Social em
até 30 dias após o encerramento de cada bimestre civil.
Da taxa de administração. Para suprir as despesas operacionais é determinado um percentual de
até no máximo 2% sobre o valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados
ao RPPS, referentes ao exercício anterior (conforme
Portaria MPS nº 402/08).
Da fiscalização. A fiscalização, orientação, supervisão, acompanhamento e auditorias, direta e indireta,
dos RPPS instituídos pelos entes federados, são de
inteira responsabilidade do Ministério da Previdência
Social – ou seja, a fiscalização do RPPS é de responsabilidade do Ministério da Previdência Social – (art.
9º da Lei nº 9.717/98).
Da política de investimentos desses recursos
disponíveis. Os recursos disponíveis dos RPPS devem
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ser aplicados de acordo com a Resolução nº 3.922/10,
do Conselho Monetário Nacional, em atendimento ao
art. 6º, inciso IV, da Lei nº 9.717/98, já citada por mim
algumas vezes, conforme abaixo – olhem a forma de
investimento –:
a) podem aplicar até 100% desses recursos em
renda fixa, em títulos públicos. É sabido que
esse dinheiro tem que ser aplicado, e muito bem
aplicado, com responsabilidade, evidentemente,
porque a finalidade desses recursos são os benefícios das aposentadorias de cada servidor.
Então vejamos, 100% dos recursos podem ser
aplicados em renda fixa. O grau de risco dessa
aplicação em renda fixa, conforme determina a lei,
é baixíssimo. Só que, Presidente, eu não acredito
que algum gestor dos RPPS tenha a coerência,
a responsabilidade, a competência para investir
com segurança e rentabilidade;
b) podem aplicar também em renda variável até
30% dos recursos disponíveis. Aí o risco passa
a ser alto a altíssimo. E aí a coisa começa a ficar
feia. Há diversos, n gestores – daqui a pouco vou
dizer aqui – que aplicam em fundos de ações, em
bolsa de valores, em fundo de investimento de
multimercado, em fundo de investimento em participações e em fundo de investimento imobiliário.
Aqui a vaca começa a ir para o brejo. Ou seja, essas aplicações em renda variável, o seu grau de risco,
como eu já disse, é alto e altíssimo. E esse dinheiro
não pode nem deve correr riscos, uma vez que a sua
finalidade é assegurar benefícios previdenciários aos
seus contribuintes.
Exemplo: aplicações em bancos falidos, sob intervenção e liquidação pelo Banco Central.
O que tem de dinheiro desses RPPS aplicado hoje
em bancos falidos e liquidados, como Banco Santos,
Banco Cruzeiro do Sul, Banco BVA, Corretora Diferencial e outras... A coisa é séria!
Jornal Valor Econômico: “Banco Central nomeia
comissão para investigar Cruzeiro do Sul.” E vem aqui:
Em maio, o fundo contava com patrimônio
líquido de R$ 285,017 milhões, e reunia 38
cotistas seniores, detentores das cotas distribuídas no mercado. Esses investidores, grande maioria formada por fundos de pensão e
Regimes Próprios de Previdência (RPPS) de
Estados e municípios, (...).
Olhem a bomba: R$285 milhões em banco liquidado.
Do parcelamento das dívidas...
Tem mais aqui. Vou ler outra, Presidente, também
no Valor Econômico:
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A liquidação extrajudicial da [Corretora] Diferencial, uma corretora de porte médio com sede
em Porto Alegre (RS), revelou o alto risco ao
qual estavam expostos dezenas de institutos
de previdência de Estados e municípios, os
chamados Regimes Próprios de Previdência
Social (RPPS), que fazem a gestão da aposentadoria e da pensão de funcionários públicos.
Esses institutos aplicaram dezenas de milhões
de reais em um fundo gerido pela Diferencial
com características incomuns e pouco vantajosas, (...)
E aí vai:
Um relatório do Tribunal de Contas de Roraima diz que o gestor do Iper transferiu R$ 70
milhões para o fundo da Diferencial, que tinha
condições “desfavoráveis”, considerando que
há opções de produtos similares sem prazo
de carência, sem taxa de saída e com taxa de
administração bem inferior, além de administrados por instituições tradicionais.
Pois bem, Presidente, aí está a forma de aplicação desse dinheiro.
Do parcelamento das dívidas dos Entes Federados.
Os Entes Federados, como eu disse, têm de pagar de 11% a 22%. É dívida!
Os Estados, Municípios e Distrito Federal poderão parcelar em até 240 meses a dívida com RPPS
acumuladas até outubro de 2012, conforme Portaria nº
21/2013, do Ministério da Previdência Social.
Ou seja, os entes federados, Estados e Municípios, se apropriam desse dinheiro para outras finalidades – vou falar daqui a pouco – e, depois, ainda
têm a regalia de parcelar a dívida em até 240 meses.
Aí, sim, começa o verdadeiro desequilíbrio na conta
desses famosos RPPS.
Nesse caso, já ocorreu um desequilíbrio financeiro no caixa dos RPPS, uma vez que, se esse dinheiro
estivesse no caixa, estaria aplicado no mercado financeiro, tendo a sua devida rentabilidade.
Do equilíbrio financeiro dos RPPS. O equilíbrio financeiro – quero explicar – é a garantia de equivalência
entre as receitas auferidas e as obrigações dos RPPS
em cada exercício financeiro. Por sua vez, o equilíbrio
atuarial é a garantia de equivalência. Assim sendo, o
equilíbrio ou o desequilíbrio dos RPPS ocorre por meio
da confrontação entre os ativos garantidores e o total
das provisões, das receitas onde o resultado poderá
ser superavitário ou deficitário.
Dos riscos. É sabido que o Regime Geral da
Previdência Social, administrado pelo Ministério da
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Previdência Social, vem, ao longo dos anos, contabilizando déficits sucessivos. Imaginem se os gestores
dos Estados e Municípios irão ter a competência e a
responsabilidade, salvo exceção, para administrar um
Regime Próprio de Previdência Social com tamanha
complexidade. Ainda mais: os Estados e Municípios
estão em sua maioria quase absoluta falidos, e seus
gestores não podem ver dinheiro.
Exemplos de má gestão, Senador Pedro Taques.
O Tribunal de Contas de Pernambuco disse o seguinte:
Considerando que, em 2010, não foram recolhidas ao Regime Próprio de Previdência Social
– RPPS contribuições previdenciárias, parte
patronal, no montante de R$ 448.899,51, bem
assim contribuições, parte do segurado (...).
Ou seja, não está repassando para os RPPS
nem mesmo a parte que recolhe dos beneficiários,
com exceção.
Desvio de recursos para fins eleitorais. Olhem
só. Estadão, 22 de março de 2010:
Previdência de municípios corre risco de falência
Sistemas de aposentadorias de funcionários
públicos municipais entram em crise por má
gestão, custos altos e desvio de recursos
Dos 2.207 municípios que criaram regimes
próprios de previdência [social] para bancar
as aposentadorias de seus servidores, 331
resolveram extinguir o serviço e repassá-lo
ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Outros 100 municípios correm o risco de ver
seus regimes falirem e mais 700 estão com
pendências no Ministério da Previdência e
poderão ter o repasse das transferências voluntárias do governo federal suspenso.
A deterioração financeira desses regimes tem
pelo menos três explicações [diz aqui o Estadão. Pelo menos três explicações]: desvio de recursos para fins eleitorais, má administração e
dificuldades financeiras do pequeno município
para sustentar os elevados custos de gestão.
Acabei de saber, poucos minutos antes de vir para
esta tribuna, que em um Município do meu Estado, o
prefeito, nessa última eleição, conseguiu sacar R$500
mil. Tinha R$507 mil em caixa, sacou R$500 mil, levou
para a campanha e perdeu a eleição, e agora não se
encontra mais na cidade. Isso só para se ter uma noção do grau de rico que são esses Regimes Próprios
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de Previdência Social. O Estadão disse, e eu tenho
absoluta certeza.
Altos riscos operacionais. Tribunal de Contas do
Mato Grosso. O relatório técnico apontou que as despesas administrativas somaram R$60 milhões, que
correspondem a 4,27%. Ou seja, eu disse há pouco
que o regulamento determina que não mais de 2%
das receitas podem ser usados para a manutenção
dos Regimes Próprios de Previdência Social. Aqui, o
Tribunal de Contas de Mato Grosso disse que foram
gastos 4,27%, sendo que o limite é de dois. Então, isto
aqui é um crime!
Apropriação indébita: também disse, há poucos
minutos, num acórdão do Tribunal de Pernambuco,
que o RPPS não repassou nem mesmo a contribuição
recolhida dos contribuintes. Nem mesmo a dos contribuintes! Se recebeu do contribuinte e não repassou
para o órgão, isso é apropriação indébita.
Do não pagamento das contribuições patronais,
também diz: a maioria dos Municípios não está pagando. Depois, têm o privilégio, através da lei, de parcelar
até em 240 meses.
Situação geral do RPPS.
Conforme dados do Ministério da Previdência
Social, o número...
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) –
... de RPPS instituídos entre Estados e Municípios supera, como diz o Estadão, os dois milhões de entidades.
Atualmente, 339 estão em processo de extinção.
Esse fato acarreta não só insegurança jurídica, como
também insegurança financeira.
As dívidas dos Municípios totalizam, atualmente, R$11,3 bilhões. São R$11,3 bilhões de débito não
parcelados e R$22,3 bilhões de débitos parcelados, ou
seja, R$34 bilhões é o montante da dívida desses entes
federados para com os seus RPPS. Ou seja, 12,28%
do total não apresentam dívida relativa à contribuição
previdenciária. Somente 12,28% não apresentam dívida com os seus RPPS. A coisa é grave!
Da responsabilidade dos entes federados com
os seus segurados.
Aqui, agora, vem a parte mais interessante, e
o povo brasileiro precisa saber disso, Senador Pedro
Taques.
Vejam só, Srªs e Srs. Senadores: essa bomba é
de inteira responsabilidade dos entes, conforme art.
2º, §1º, da Lei nº 9.717, de 2008 – e esses entes que
estão, literalmente, doentes. Os Estados e Municípios
estão falidos, quebrados, não têm a mínima condição
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de arcar com os prejuízos decorrentes de administrações anteriores.
Então, vejam só: tudo isso que está acontecendo – a má gestão, o desvio de finalidade, a aplicação
em renda variável, essa dívida, hoje, de quase R$35
bilhões –, a responsabilidade é dos Estados e dos
Municípios. Olha o tamanho do risco!
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– V. Exª me concede mais dois minutos? Ok, três minutos e eu encerro.
A minha preocupação, Presidente, é que essa
bomba tem prazo, tem tempo para explodir. Os RPPS
foram criados em 1998, portanto, há 15 anos. Daqui a mais dez anos, eu quero ver o tamanho da
fila desses dez milhões de contribuintes, hoje, para
requerer o seu tão esperado benefício previdenciário. Na hora em que ele chegar àquela fila daquele
Município, daquele Estado ou do Distrito Federal,
ou da União, eu quero ver se esse dinheiro estará
lá para fazer face a essa despesa, a esse benefício. Acho muito difícil, porque, se esse dinheiro não
estiver bem aplicado – e não está –, daqui a oito ou
dez anos a bomba vai explodir.
Eu queria, aqui desta tribuna, deixar registrado
nos Anais desta Casa que um Senador veio a esta tribuna e alertou a Presidência da República, em especial o Ministro da Previdência Social, para esta bomba
que deve explodir em médio ou longo prazo, mas ela
vai explodir.
Soluções: projeto de lei para corrigir essas disfunções.
Eu vou entrar com um projeto de lei para tentar
corrigir essas disfunções.
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Segundo, realização de audiências públicas.
Nós temos aqui nesta Casa um brilhante Senador,
Paulo Paim, que é um defensor incansável dos aposentados neste País. Uma classe que, como eu digo,
é desprotegida e que faz parte da história deste País.
Se este País chegou hoje aonde chegou, foi pelas
mãos desses senhores e dessas senhoras aposentados, que pagaram a sua contribuição, aguardando
que hoje pudessem viver uma vida digna, com respeito. Não! Estão tendo que trabalhar, porque o que
ganham da Previdência mal dá para comprar os seus
medicamentos.
O Senador Paim, há pouco tempo, conseguiu,
nesta Casa, a desaposentadoria, que está sendo ques-
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tionada. Ou seja, nem isso os nossos aposentados
têm o direito. Nem isso! O Governo não quer que os
nossos aposentados tenham o direito de não querer
mais essa ninharia que hoje eles recebem.
Embora o Senador Paim não esteja aqui neste
momento, eu deixo o recado para o nosso brilhante
Senador: vamos, juntos, realizar audiências, Presidente, para estudar mais e ver o caso desses RPPS,
porque não tenho dúvida – e ratifico – de que essa
bomba tem data para explodir; e, na hora em que
explodir, não tem ninguém para se responsabilizar,
porque a responsabilidade, repito, é do Município e
dos Estados. Aquele Prefeito que estava ali, há dez
anos, esse cidadão desapareceu do mapa. E, agora,
quem vai pagar isto?
Então, é muito sério e é muito grave, e eu queria
deixar registrado.
Muito obrigado, Presidente Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Ataídes.
Convido V. Exª para ocupar, novamente, a
Presidência.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para dar conta do falecimento, nesta madrugada,
em Cuiabá, do professor mais antigo do Estado de
Mato Grosso, Dito Figueiredo, Benedito Figueiredo,
com 103 anos. Professor de Português, fundador da
Universidade Federal de Mato Grosso, professor da
antiga Escola Técnica, Escola de Artíficies do Estado
de Mato Grosso.
De uma família tradicional, sempre morou na Rua
Treze de Junho. Um homem de bem!
Eu, neste momento difícil por que passa a sua
família, quero me associar aos pesares a esse grande
professor matogrossense. Que regimentalmente o
Senado faça uma remessa de condolências à família
enlutada.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Pedro Taques. Esta Mesa se
associa a V. Exª na solidariedade à família enlutada.
O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ataídes Oliveira.
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao Senador Anibal
Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV
Senado, ouvintes da Rádio Senado, ocupo, hoje, esta
tribuna para informar, com orgulho, com profundo reconhecimento e com alegria que, graças aos esforços
conjuntos do Governo Federal e do Governo do Estado
do Acre e à ação também coordenada e parceira da
bancada parlamentar, as obras da BR-364, no trecho
que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, foram retomadas para a conclusão do último trecho que falta para
ligar o Vale do Juruá ao Vale do Acre.
Eu tive a honra de participar, na última sexta-feira,
de uma agenda muito produtiva e fundamental para o
Estado do Acre, ao lado do Governador Tião Viana, do
Ministro dos Transportes, o Engenheiro César Borges,
e do Diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), General Jorge Fraxe. Nessa
agenda, foi feito o anúncio da retomada das obras da
BR-364 para completar a ligação asfáltica no trecho
em que ainda está faltando.
Hoje, temos a vitória de contar com o compromisso do Governo Federal de somar esforços com o
Governo do Acre para a conclusão dos 54km que ainda
restam para serem pavimentados, bem assim com o
compromisso do Ministério dos Transportes, do Dnit e
do Governo Federal para assumirem, juntamente com
o Governo do Acre, a responsabilidade pela recuperação geral de toda a extensão já concluída, uma vez
que temos trechos executados há mais de dez anos
que precisam de reparos urgentes.
Trata-se, sem dúvida, de uma conquista histórica
para toda a população dos Municípios de Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Rodrigues
Alves, Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Municípios que
dependem diretamente da trafegabilidade da BR-364
para o seu abastecimento.
A história da BR-364 começou em 1968 e é uma
história longa e emocionante. A conclusão dessa estrada é a realização de um sonho que tem uma extensão
de 642km e mais de 40 anos de espera.
Ao longo dos anos, foram muitas as adversidades e frustrações, mas também foram muitos os esforços do Governador Jorge Viana, do Governador
Binho Marques e, agora, do Governador Tião Viana
para que esse sonho venha a se transformar numa
realidade concreta.
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A BR-364 começou a ser aberta em 1968 pelo
7º Batalhão de Engenharia e Construção (7º BEC) do
Exército Brasileiro. No final da década de 90, mais precisamente em 1997, foi concluída a ligação até Sena
Madureira. No início da década de 90, foi concluído o
trecho Porto Velho-Rio Branco e, já no final da década de 90, em 1997, foi concluída a ligação entre Rio
Branco e Sena Madureira. O restante da estrada, Srªs
e Srs. Senadores, ficava totalmente intrafegável durante
mais da metade do ano.
A partir de 1999, com a Frente Popular liderada
pelo Partido dos Trabalhadores, quando o Governador
Jorge Viana assumiu o governo do Estado, todos os
anos, o Departamento de Estradas e Rodagens do
Acre (Deracre) vem garantindo a reabertura da estrada
no início do verão. A estrada ficava trafegável durante
o verão até as primeiras chuvas do inverno. Somente em 2011, já no governo Tião Viana, pela primeira
vez, a BR-364 ficou aberta durante todo o período do
inverno. Ela vem permitindo o trânsito de ônibus, de
veículos de passeio, de caminhões de carga nos últimos dois invernos. A estrada nunca mais foi interditada
depois de 2011.
É importante ressaltar que, nos últimos 14 anos,
no período que vai de 1999, quando Jorge Viana assumiu o governo, até o último ano de 2012, foram investidos na BR-364, aproximadamente, R$1,2 bilhão, com
recursos provenientes do Governo Federal e também
do Governo do Acre.
Com esses recursos corretamente investidos,
religiosamente bem investidos, diga-se de passagem
– e a população do Acre é testemunha do quanto de
trabalho tem sido executado na BR-364 ao longo desses anos –, foram construídas nada menos do que 55
pontes e foi pavimentada a maior parte dos trechos.
Agora, partimos para a integração completa. O
anúncio da conclusão da BR-364 foi feito no acampamento do Massipira, a 34 quilômetros de Feijó, em um
dos trechos da BR-364 que ainda está em pavimento
provisório.
Vale a pena ressaltar que o trecho entre Manoel
Urbano e Feijó é o trecho que apresenta os desafios
mais terríveis para a execução. Por quê? Porque é um
trecho de uma tabatinga, de um solo extremamente
ruim, onde o trabalho de remoção de solo impróprio
para a pavimentação e reposição de solo é um trabalho extremamente dispendioso.
E, nesse ato para a retomada das atividades da
BR-364, na localidade do Massipira, estavam presentes Parlamentares, Deputados Estaduais, Deputados
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Federais, Vereadores e os Prefeitos de praticamente
todos os Municípios que ficam ao longo da BR.
Estavam presentes o Prefeito anfitrião, o nosso
Prefeito Merla Albuquerque, de Feijó; o Prefeito de
Tarauacá, Rodrigo Damasceno; o Prefeito de Sena
Madureira, Mano Rufino, e o Prefeito de Rio Branco,
Marcus Alexandre, que é Presidente da Associação
dos Municípios do Acre.
Também esteve por lá o Prefeito de Manoel Urbano, Ale Anute, e os demais Prefeitos também ao longo
da BR-364 se fizeram representar. Vale a pena ressaltar
que a retomada das obras foi possível exatamente por
causa do final do inverno, porque, no período do inverno, é extremamente difícil – aliás, impossível – trabalhar. Mesmo assim, o Deracre, o Governo do Estado,
manteve uma equipe de plantão permanente ao longo
do inverno para garantir a trafegabilidade. Mesmo com
a intensidade das chuvas, a BR-364 não interrompeu
nenhuma vez. Ela deu trafegabilidade ao longo de todo
o período invernoso, que foi extremamente intenso.
A partir de agora, será feita a pavimentação do
trecho de 24km entre Manoel Urbano e Feijó e de outro, de 20km, entre Tarauacá e o Rio Gregório.
Esses trechos receberão pavimento, porque não
foram pavimentados ainda, e os demais trechos, que
foram executados em diferentes momentos, ao longo
dos últimos dez, doze anos, esses trechos todos vão
receber reparo, com a parceria do Governo do Estado e do Governo Federal, através do Ministério dos
Transportes e do DNIT.
O trecho que passará por obras, tem no total
140km de extensão e abrange os Municípios de Manoel Urbano e Feijó. Tem uma ação que vai acontecer
e depende diretamente da parceria e da solidariedade do Ministério dos Transportes e do DNIT. E, nesse sentido, eu quero fazer aqui um reconhecimento
especial à atenção, ao carinho e à solidariedade que
o Ministro dos Transportes, o Engenheiro César Borges, e também o Diretor-Geral do DNIT, Coronel Jorge
Fraxe, tiveram para com o Acre na última sexta-feira,
porque eles suspenderam suas agendas e deram uma
atenção especial ao Acre. Eles saíram de Brasília às
5 horas da manhã, pousaram em Cruzeiro do Sul por
volta das 8h30min, horário do Acre. Depois, tivemos
uma reunião de trabalho, para a exposição de toda a
estratégia utilizada pelo Governo, ao longo dos anos,
para a execução da BR. Foi mostrado um vídeo contanto a história de tudo o que foi feito ao longo desses
14 anos, iniciando-se por Jorge Viana, passando por
Binho Marques e, agora, com o Governador Tião Viana, reforçando-se sempre que, ao longo desses anos,
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nunca faltou a solidariedade do governo do Presidente Lula e agora da Presidenta Dilma para a execução
dessas obras.
Foi feita essa exposição; depois, seguimos no
sentido Cruzeiro do Sul-Rio Branco pela estrada, até
a localidade do Rio Liberdade, onde estava começando a recuperação no sentido Rio Liberdade até o Rio
Gregório. O Ministro César Borges teve a oportunidade
de ver, basicamente, o esforço que está sendo feito e,
principalmente, o quanto é desafiador construir uma
BR como a BR-364 na Amazônia. Por isso, ressalto o
quanto foi importante para nós, do Acre, para o Governador Tião Viana, para as lideranças do Estado do
Acre, as lideranças políticas, a gente ter podido contar
com a presença do Ministro dos Transportes, que viu de
perto a situação e pode ter o seu testemunho ocular, lá
de corpo presente, para sentir o tamanho do desafio.
Depois do Rio Liberdade, nós seguimos de helicóptero até a localidade de Massipira, lá no Município
de Feijó, onde aconteceu o ato que deu início a essas
obras neste ano de 2013. Terminada essa agenda, a
gente seguiu para Rio Branco, onde, já do meio para
o final da tarde, houve uma nova reunião com o delineamento de estratégias de como será feita, daqui
para a frente, a conclusão da BR-364, a conclusão dos
trechos que estão faltando para serem pavimentadas
para que essa obra seja entregue ao DNIT, ao Ministério dos Transportes. Sendo uma obra de responsabilidade federal, em parceria com o Governo do Estado,
poderá haver um esforço imediato para recuperação e
manutenção de toda a extensão.
Nesse sentido, quero reforçar as palavras que
foram ditas pelo Ministro César Borges lá, diante da
população de Feijó e dos demais Municípios que estavam presentes. Ele disse que a responsabilidade de
fazer uma obra é de todos e a responsabilidade pela
manutenção dessa obra é de todos também. E ele
mostrou toda a consciência e toda a responsabilidade no sentido de tanto ajudar o Governo do Acre na
conclusão dessa obra, quanto no sentido de manter a
parceria, manter a colaboração para a recuperação e
para a manutenção, com trafegabilidade, e boa trafegabilidade, de inverno a verão, da BR-364.
Isso foi algo que foi aplaudido de pé pela população presente, porque aquela população sofrida sabe
o quanto é importante para o direito de ir e vir, para
o usufruto do direito de ir e vir, a BR-364 estar plenamente trafegável.
E nós ficamos orgulhosos pelo empenho total do
Governador Tião Viana, com a sua equipe, que tem
mantido um plantão permanente para garantir a trafe-
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gabilidade da BR. E, mesmo agora, quanto o DNIT vai
abrir processo licitatório para o processo de recuperação, a manutenção será mantida pelo Governo do Acre.
Ainda que seja um Governo pobre, ainda que
tenha extremas dificuldades financeiras, e ainda que
esteja sofrendo com a redução do FPE – e é uma situação que afeta todos os Estados dependentes de
FPE neste momento –, o Governo do Estado mantém
o compromisso de dar condição de trafegabilidade na
BR-364 até que venha a ser plenamente assumido
pelo Ministério dos Transportes e pelo DNIT.
Concordamos com o Governador Tião Viana
quando afirmou, na solenidade, que a retomada das
frentes de trabalho da BR-364 simboliza a união de
todos os Municípios em um momento de espera e fé.
É uma verdade que reflete também o trabalho e empenho de todos nós, Parlamentares, técnicos, gestores e governos.
Está de parabéns a equipe do Governador Tião
Viana; está de parabéns o Prefeito de Rio Branco,
Marcus Alexandre, que é engenheiro e dedicou cinco
anos de sua vida trabalhando pela pavimentação da
BR-364. estando duas, três vezes, quatro vezes por
mês, algumas vezes praticamente vivendo diretamente
ali naquele trecho.
Então, é uma pessoa que ofereceu muito da sua
vida, dedicou muito desse período à pavimentação da
BR-364.
Eu cumprimento também o atual Diretor do Deracre, Ocirodo Junior, que tem conseguido mostrar o
quanto é desafiador realizar essa obra de pavimentação da BR-364 no trecho de Rio Branco até Cruzeiro
do Sul. É uma obra extremamente cara e desprovida
de condições logísticas e de infraestrutura. E temos
na região desafio de extrema dificuldade para a aquisição e, principalmente, para a mobilização dos insumos necessários.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Por isso,
a importância adicional da garantia do Ministro dos
Transportes César Borges de que o Governo Federal
irá não apenas assumir a conclusão da estrada juntamente com o Governo do Acre, mas irá assumir também a responsabilidade pela manutenção dos trechos
já concluídos e que a obra não sofrerá interrupção por
falta de investimentos. Isso é muito relevante! É oportuno lembrar que, mesmo quando a obra for concluída,
será preciso um cuidado especial para manter a estrada
aberta e em funcionamento, porque a construção de
uma estrada, assim como qualquer outra obra física,
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é um outro desafio para a sua conclusão, mas é um
outro desafio tão grande quanto a sua manutenção.
E, nesse sentido, a gente tem, neste momento, uma
sintonia perfeita entre o Governo do Estado do Acre
e o Ministério dos Transportes no sentido de que temos que concluir a pavimentação da BR-364 e temos
que continuar o trabalho de manutenção para garantir
boa trafegabilidade, trafegabilidade com segurança,
para todos os moradores ao longo da BR-364, que
fica entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, entre o Vale
do Acre, onde está Rio Branco, a Cruzeiro do Sul, lá
no Vale do Juruá.
Sabemos que o desafio continua, o trabalho continua, mas temos a certeza de que estamos trabalhando juntos, Governo do Estado, Governo Federal, para
manter a BR-364 trafegável o ano todo.
Por isso, hoje, queremos expressar aqui, no Senado Federal, o nosso reconhecimento ao Ministro César
Borges e sua equipe, especialmente ao Diretor do DNIT,
o General Jorge Fraxe, que, a todo momento, estava
com total disposição em ajudar, que tem feito inúmeras
reuniões técnicas com a equipe do Governador Tião
Viana e que teve oportunidade de participar, na última
sexta-feira, de toda a agenda, para sentir de perto o
tamanho do esforço que o Governo do Acre está fazendo para pavimentar e manter trafegável a BR-364.
Por isso, o nosso reconhecimento especial ao Governo do Estado do Acre, ao Governador Tião Viana,
e nossa profunda gratidão e solidariedade ao Governo
Federal pelo interesse republicano demonstrado, ao
longo desses anos, para com o povo do Acre. Se não
fossem pela sensibilidade do Presidente Lula e pelo
compromisso social do Presidente Lula e da Presidente Dilma, certamente, não haveria, na BR-364, os
investimentos que houve. Imaginem só que, ao longo
dessa extensão, além dos trechos pavimentados que
requerem a manutenção, há a construção das pontes.
Foram 55 pontes, sem contar os bueiros e as galerias
duplas e triplas de concreto armado que foram feitas
ao longo da BR. Tudo isso com investimento presente do Governo Federal, uma obra que vai ficar para a
história e para o usufruto pleno de todos os moradores da região.
Fica o nosso agradecimento especial ao espírito
republicano do Presidente Lula, que, independentemente do tamanho da população do Acre, independentemente do tamanho e da importância econômica
do Acre, teve a sensibilidade de perceber que ali havia
pessoas, pessoas que mereciam uma atenção especial,
e, por isso, autorizou o financiamento para as pontes.
São pontes como a do Rio...
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(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) –... Juruá, em Cruzeiro do Sul, que é uma linda ponte, uma
das mais bonitas da Amazônia, pontes como a do
Rio Envira, a do Rio Tarauacá, a do Rio Purus, a do
Rio Caeté. Foram todas executadas ao longo desse
período, a partir da solidariedade plena que tivemos
do Presidente Lula e da nossa Presidenta Dilma. Então, fica o meu reconhecimento a esse esforço, que é
fundamental para que possamos chegar, ao final de
2014, com essa BR-364 concluída, recuperada e com
boas condições de trafegabilidade. Esse esforço é fundamental. Temos de reconhecer a solidariedade plena
do Presidente Lula, da Presidenta Dilma.
E, hoje, nós temos um amigo especial, que teve
a ousadia e a sensibilidade de ir ao Acre para sentir de
perto o tamanho desse desafio, que é o Ministro César
Borges, e o Diretor do Dnit, o General Jorge Fraxe, que
estiveram presentes, sentiram o tamanho do desafio
e assumiram compromissos com o povo do Acre de
nos ajudar tanto na conclusão da BR-364, quanto na
sua manutenção, que é fundamental para a garantia
de trafegabilidade com segurança e conforto, a partir
da conclusão dessa grande obra.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Obrigado, Senador Anibal.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência comunica às Srªs e aos
Srs. Parlamentares que a sessão conjunta do Congresso Nacional, anteriormente convocada para o dia 7 de
maio do corrente, terça-feira, às 19 horas, no plenário
da Câmara dos Deputados, destinada a comunicações
da Presidência da Mesa do Congresso Nacional, leitura de vetos presidenciais e demais expedientes, foi
transferida para as 20 horas e 30 minutos, na mesma
data e local.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao Senador Pedro
Taques. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) Com a palavra, o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
fazer aqui um breve registro dos trabalhos da Comissão
de Atualização do Código de Defesa do Consumidor,
que tenho a honra de presidir.
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Nós estamos caminhando para o encerramento
dos trabalhos desta Comissão. Entendo que, no máximo até o final do mês que vem, o mês de junho, nós
já teremos concluído os trabalhos no âmbito da Comissão, e o Nobre Relator, Senador Ricardo Ferraço,
poderá, então, apresentar o seu relatório e o parecer
sobre os três projetos que tramitam naquela Comissão, a saber: o projeto que regulamenta o comércio
eletrônico, o projeto que procura prevenir o superendividamento e o projeto que regulamenta as ações coletivas de acesso à Justiça, para buscar os direitos do
consumidor. Certamente, essa Comissão está tendo
o trabalho facilitado pelo trabalho da Comissão de Juristas, presidida pelo Ministro Herman Benjamin e por
vários outros juristas reconhecidos, alguns dos quais
tiveram a oportunidade de participar da elaboração do
atual Código de Defesa do Consumidor, aprovado há
cerca de 23 anos.
É importante registrar que o Código é ainda visto,
no cenário internacional, como um dos grandes avanços do marco legal brasileiro, considerado uma das
leis mais avançadas, que procura defender o direito do
consumidor, elo mais fraco na relação consumerista.
Desde o primeiro momento, Senador Pedro Taques,
nós assumimos o compromisso – e tenho certeza de
que, quando concluirmos os trabalhos da Comissão e
quando aprovarmos, no plenário do Senado, este compromisso seja amplamente reconhecido e efetivado –
de que qualquer atualização no Código de Defesa do
Consumidor será feita sempre com o objetivo de ampliar os direitos do consumidor, jamais para restringir
direitos do consumidor.
Além desses três temas, a Comissão de Juristas
não entrou no outro tema, porque ele já vinha sendo
fruto de um trabalho desenvolvido pela Secretaria do
Consumidor do Ministério da Justiça, que é o fortalecimento dos Procons. Tenho convicção de que, pelas
manifestações do Relator desta matéria, Senador Ricardo Ferraço, isso também estará presente no relatório final, ou seja, a garantia de ampliação dos poderes
do Procon, ampliando a efetividade das ações daquele
órgão da maior importância no Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor.
Ao aumentarmos a efetividade das decisões dos
Procons, vamos reduzir o número de ações na Justiça
para os que pleiteiam, que buscam, que reivindicam
os direitos do consumidor.
Todo esse processo vem sendo amplamente
discutido com os diversos segmentos da sociedade.
Temos ouvido os representantes do Sistema Nacional
de Defesa do Consumidor, representantes do Gover-
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no, o representante das empresas e das instituições
representativas dos empresários, cientistas que há
anos estudam as relações consumeristas, além, é claro, da defensoria pública e do Ministério Público, que
vêm desempenhando um papel muito importante na
defesa dos consumidores brasileiros.
Mas é claro que nós precisamos, nessa atualização, incorporar, por exemplo, a proteção e a regulamentação do comércio eletrônico. Quando aprovamos
o Código de Defesa do Consumidor, nós não tínhamos
a Internet, não tínhamos as relações que temos hoje
de compras eletrônicas. Essas compras estão tomando
uma dimensão cada vez maior e só tendem a aumentar,
movimentando bilhões e bilhões de reais por ano, num
crescimento muitas vezes superior ao crescimento da
economia brasileira, mas com procedimentos em que
o elo mais frágil, que é o consumidor, ainda fica numa
situação de muita inferioridade dentro da perspectiva
da relação comercial. Isso precisa ser corrigido; isso
precisa ser introduzido.
Como a questão do superendividamento. É importante registrar que as políticas de facilidade de acesso
ao crédito foram importantes para movimentar a economia. Num determinado momento da nossa economia,
buscou-se enfrentar a crise econômica, ampliando a
capacidade de consumo. Mas isso também provocou
resultados maléficos. Nós temos um conjunto grande
de famílias brasileiras que vivem esse problema do superendividamento. Isso precisa ser tratado no âmbito
do Código de Defesa do Consumidor, para proteger e
para evitar o superendividamento, colocando, também,
que a responsabilidade quanto à dação e à concessão
de crédito de forma irresponsável deve ser compartilhada – a responsabilidade de quem toma o crédito,
mas também a responsabilidade daquele que concede
o crédito de forma irresponsável. Essa é outra novidade que, certamente, será incorporada na atualização
do Código de Defesa do Consumidor.
Além disso, há a questão das ações coletivas.
Nós temos hoje um número enorme de ações na Justiça, quando muitas vezes os interesses são comuns, a
demanda é comum. E a regulamentação da ação coletiva, priorizando a tramitação de uma ação coletiva de
acesso à Justiça, também é extremamente importante.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós ainda
tivemos uma audiência sobre publicidade infantil e sobre consumo sustentável – dois temas da maior importância. Nós precisamos ampliar o debate sobre esses
temas no Senado Federal pela importância que têm.
Mas entendo que o Senado dará uma enorme
contribuição à sociedade brasileira se tiver capacidade
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de, até o final deste semestre, efetivamente, aprovar
os projetos que vêm da Comissão Especial de Atualização do Código de Defesa do Consumidor, especialmente tratando desses quatro temas que já estão muito
mais avançados do ponto de vista do debate interno
na Comissão: regulamentação do comércio eletrônico,
proteção ao superendividamento, regulamentação das
ações coletivas e fortalecimento dos Procons.
Era essa a mensagem que eu gostaria de deixar
registrada no dia de hoje, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. PSDB –
TO) – Obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Taques, em
permuta com o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Rodrigo, hoje é dia de prestar contas, como fez o Senador
Rodrigo Rollemberg, que faz parte da comissão que
está a elaborar uma reforma do Código de Defesa do
Consumidor. Eu sou Relator da Comissão Especial que
está tratando de um novo Código Penal.
Eu gostaria de prestar esclarecimentos aos cidadãos brasileiros a respeito deste tema: a quantas anda
essa Comissão? Muito bem. Essa Comissão surgiu de
uma comissão especial de juristas, criada, a nosso
pedido, pelo Senado da República. O Senado, através
do seu Presidente, Senador Sarney, atendendo nosso
pedido, constituiu, a partir das indicações de Lideranças, uma comissão especial de juristas, que realizou
um anteprojeto do novo Código Penal.
Essa Comissão Especial de Juristas foi presidida,
como muitos sabem, pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Gilson Dipp, e, durante oito
meses, realizou várias audiências públicas e chegou
ao final dos seus trabalhos entregando ao Senado da
República um anteprojeto do novo Código Penal.
Essa Comissão, por óbvio, atuou com total autonomia no sentido de trazer temas para o novo Código
Penal que eles, os juristas, assim entendiam. No entanto, nós todos sabemos que a vontade política de
criação desse Código se encontra aqui no Senado da
República e na Câmara dos Deputados.
Ao chegar esse anteprojeto, Sr. Presidente, foi
constituída uma Comissão Especial de Senadores,
conforme determina o Regimento Interno desta Casa.
Essa Comissão Especial de Senadores é presidida
pelo Senador Eunício Oliveira, e eu tenho a honra de
ser o Relator dessa Comissão Especial de Senadores.
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Muito bem. A Comissão recebeu mais de quinhentas emendas ao anteprojeto apresentado pela
Comissão de Juristas. Eu, como Relator, já analisei
mais de quinhentas emendas apresentadas por Senadores. No entanto, ao final do ano passado, ao final
de 2012, os Senadores que compõem essa Comissão
entenderam por bem suspender o prazo de apresentação das emendas pelos Senadores, para que nós
pudéssemos, neste primeiro semestre de 2013, até o
dia 17 de julho, realizar audiências públicas, para que
o cidadão pudesse colaborar na construção legislativa.
Eu penso que uma legislação, para que seja a
mais democrática possível, necessário se faz que
nós tenhamos três espaços bem definidos de discussões. Um primeiro espaço, a elaboração do anteprojeto por juristas, ou seja, por técnicos. Essa, a
Comissão de Juristas assim laborou. Um segundo
momento, a realização de audiências públicas, para
que o cidadão, que é destinatário da norma, que é
o titular constitucional do Poder, possa colaborar na
construção legislativa. E um terceiro momento, em
que os representantes do povo, que se encontram
na Câmara dos Deputados, e os representantes dos
Estados, aqui nesta Casa, possam colaborar com a
sua chamada vontade política.
Isso não significa que esses três espaços sejam
estanques, sejam separados, tais quais escaninhos
dentro de uma biblioteca. Não. Existem canais de comunicação entre esses três espaços políticos, e assim
está se dando, Sr. Presidente. Neste semestre, estamos a realizar audiências públicas e, a partir do semestre que vem, a partir do dia 1º de agosto de 2013,
o prazo para apresentação de emendas por parte de
Senadores será novamente inaugurado. A partir daí,
os Senadores poderão apresentar emendas ao projeto
do novo Código Penal.
Precisamos de um novo Código Penal? A pergunta deve ser respondida. Essa indagação deve ser
respondida. Penso que sim. Precisamos, sim, de um
novo Código Penal, por três motivos, no mínimo, Sr.
Presidente. Primeiro motivo: a Parte Geral do nosso
Código Penal é de 1984.
Esta Parte Geral estabelece critérios, regras para
a aplicação da Parte Especial onde se encontram os
crimes propriamente ditos. Enquanto a Parte Geral é
de 1984, a Parte Especial que estabelece crimes é de
1940 – 1940! Isso significa que nós estejamos, sim,
a precisar de um novo código para que ele possa ser
adaptável á realidade histórica que nós vivemos.
Uma segunda justificativa para um novo Código Penal. A Parte Especial, que é de 1940, veio ao
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mundo jurídico diante de uma Constituição autoritária, de 1937. A Parte Geral, de 1984, também veio
ao mundo diante de uma Constituição autoritária,
de um período escuro da nossa história, a Constituição de 1969.
Assim, um código deve fazer parte do que se denomina de “anatomia” de um Estado. O nosso Estado,
inaugurado pela Constituição de 1988, está a exigir
um novo Código Penal. Esta é a segunda justificativa
para que nós tenhamos um código compatível com a
Constituição da República.
Se nós tínhamos um código que primava por
um Direito Penal de cunho liberal, hoje a sociedade
brasileira busca um código que prime por um direito
penal de cunho social, estabelecendo condutas que
protejam bens jurídicos cujos titulares sejam a sociedade de forma indeterminada, como é caso de meio
ambiente, como é o caso da proteção de uma sociedade amoralmente lícita, uma sociedade que tenha a
probidade contra a corrupção. Portanto, esse código
deve ser compatível com a Constituição de 1988.
Um terceiro motivo, Sr. Presidente, e já encerro,
é que esse código possa ter penas, que é o preceito
secundário da norma penal, que sejam razoáveis aos
bens jurídicos que o preceito primário busca proteger.
Explico melhor isso, Sr. Presidente: não é possível que
nós tenhamos hoje a proteção a determinados bens,
uma proteção com muito mais valor do que a proteção a outros bens que sejam mais significativos para
a sociedade.
Exemplifico: homicídio simples. Se um homicídio pudesse ser simples, se retirar a vida de um semelhante pudesse ser algo simples. Pena mínima: 6
(seis) anos de reclusão.
Roubo qualificado: dois cidadãos entram numa
loja e dali subtraem, mediante violência – empurram
o cidadão ou ameaçam – e subtraem uma geladeira;
pena: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses.
Qual é a conduta que representa um maior desvalor para a sociedade? O homicídio, que retira a vida
de um semelhante, ou o roubo de uma geladeira? Por
óbvio que é a proteção à vida. A pena deveria ser razoavelmente mais elevada do que a proteção daquele
crime que viola o patrimônio, notadamente o patrimônio individual.
Daí o Direito Penal deve proteger conforme ocorre
a proteção na Constituição. E a Constituição, ao proteger a vida, exige que o Código Penal proteja a vida
com uma pena mais elevada. Não que a quantidade de
pena impeça que o cidadão venha a praticar o crime.
Por óbvio que não. Não é a quantidade de pena que
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inibe que o cidadão venha a praticar o crime, mas a
certeza de que ele será punido.
Infelizmente, no Brasil, nós nunca temos essa certeza. Veja que nós estamos diante do caso do mensalão.
O mensalão, o julgamento pode ser mudado, pode ser
modificado, na mais alta Corte da República, em razão
de recursos que não estão previstos na lei, porque a
Lei nº 8.038, de 1990, não prevê embargos infringentes
em julgamentos no Supremo Tribunal Federal.
Veja que, no Brasil, nunca uma ação penal chega
ao seu término. Existe um Deputado Federal condenado há mais de 10 anos, e essa ação nunca chega
ao seu final.
Daí o que faz com que o cidadão não cometa o
crime, o que inibe a pratica do crime não é a quantidade de pena, mas a certeza de que essa pena será
aplicada.
Esse código busca, Sr. Presidente, o projeto busca, e eu, como Relator, estou a trabalhar nesse sentido, fazer com que a certeza da pena esteja presente,
e também fazer com que a proteção do Direito Penal
seja mais forte, a proteção a bens jurídicos que sejam
significativos para a sociedade, como é a proteção à
vida, o direito de existir.
Esse, Sr. Presidente, era o esclarecimento que eu
queria à sociedade brasileira a respeito da tramitação
desse projeto do novo Código Penal.
Nós teremos, ainda neste semestre, audiências
públicas aqui no Senado e nos Estados para que,
no semestre que vem, possamos analisar as emendas apresentadas por Senadores e possamos votar
esse projeto na comissão especial, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e aqui no plenário
do Senado.
Eu encerro a minha fala, Sr. Presidente, registrando a presença do Xuxu Dal Molin, Vice-Prefeito da
cidade de Sorriso, cidade de Sorriso que nos orgulha.
Pedetista histórico o Xuxu Dal Molin, ele e sua família.
A cidade de Sorriso é a maior produtora de soja não
só do Brasil (não é isso, Xuxu?) como do mundo. O
maior produtor de soja do mundo é um Município que
nos orgulha muito.
Muito obrigado pela sua presença aqui, Xuxu
Dal Molin.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB –TO) – Obrigado, Senador Pedro Taques. A sociedade, Senador, precisa ser informada, sim, e V. Exª
fez um belíssimo esclarecimento. Parabéns!
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Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buarque, em permuta com o Senador Mozarildo Cavalcanti,
que já falou no início desta sessão.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o
que me traz aqui hoje, Senador Ataídes, é uma matéria de ontem, de primeira página, com uma manchete bem grande no jornal O Globo feita pelo jornalista
Demétrio Weber.
Eu creio que essa matéria deve ficar nos anais
da imprensa brasileira pelo papel que ela tem quando
a gente analisa os trabalhos, o cuidado do jornalista e
da equipe e, sobretudo, a competência para conseguir
as informações que eu próprio venho tentando há muito tempo e nunca consegui. Eles tiveram a competência de, em vez de ficar apenas pedindo ao Ministério,
como eu pedia, eles conseguiram através da lei que
garante acesso às informações.
Por que eu digo que essa matéria é tão importante? Vamos ver primeiro o lado positivo que a matéria
mostra da Bolsa Família.
Senador, já imaginou como estariam 50 milhões
de brasileiros e de brasileiras que hoje recebem a Bolsa
Família se ela não existisse? Já pensou na dificuldade
dessas pessoas para comer no dia a dia? Se alguém
não está conseguindo perceber essa importância, olhe
a seca no Nordeste. Sou nordestino, e vi seca. As pessoas migravam para as cidades; as pessoas assaltavam carros com comida, ônibus, caminhões. Hoje elas
têm um dinheirinho que lhes permite comprar comida.
A tragédia econômica e social é total nessas regiões,
em seca; mas a fome não veio, como sempre vem,
graças à Bolsa Família.
Esse é um programa que representa, a meu ver,
uma das grandes conquistas da democracia brasileira; essa ideia de transferir renda através do governo,
da sociedade, para os mais pobres do Brasil. A nossa
elite sempre foi egoísta, arrogante.
Com a Bolsa Família nós temos talvez o primeiro
gesto de generosidade da elite brasileira, graças ao
governo Fernando Henrique Cardoso, com a Bolsa
Escola, e com o governo Lula, que ampliou o número,
de 12 para 50 milhões.
Dito isso, desse meu elogio, dessa minha constatação de que a Bolsa Família é uma conquista no
atendimento às necessidades básicas, e vou repetir, é uma conquista no atendimento às necessidades básicas, quero mostrar que ela é um fracasso
do ponto de vista da eliminação das necessidades
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básicas e do ponto de vista da superação do quadro da pobreza.
Há uma diferença muito grande entre atender à
necessidade e abolir a necessidade. A Bolsa Família
atende, sim, e merece ser elogiada por isso. Atende
para resolver uma necessidade imediata, mas não
serve para aquilo que nós todos desejamos, que é
abolir a necessidade de bolsas. O triste é que, na
sua concepção inicial – e tenho orgulho de dizer que
formulei –, a Bolsa Escola casava a bolsa e a escola. A bolsa atendia à necessidade, a escola abolia
a necessidade. Havia um casamento entre atender
à necessidade já com esse dinheiro, não dá para
esperar que a criança estude para sair da pobreza,
mas, ao mesmo tempo em que atendia à necessidade imediata, abolia a necessidade futura por meio da
educação das crianças.
O presidente Lula, Senador Ataídes, cometeu
três grandes erros ao transformar a Bolsa Escola em
Bolsa Família. O primeiro erro foi o nome. Parece tolice, mas, quando uma mãe recebe um dinheiro que
vem sob o nome de Bolsa Escola, ela pensa: eu recebo
esse dinheiro porque o meu filho está na escola e, pela
escola, ele vai sair da pobreza. Quando ela recebe um
dinheiro chamado Bolsa Família ela pensa: eu recebo
esse dinheiro porque a minha família é pobre; se eu
sair da pobreza eu perco esse dinheiro.
Os neurolinguistas explicam isso; a palavra passa
a ideia. O Lula, ao mudar de Bolsa Escola para Bolsa
Família, quebrou o compromisso educacional, quebrou,
na cabeça das mães, a vinculação daquela renda com
a escola aonde o filho ia. Quebrou, rompeu, acabou,
na cabeça das mães, esse compromisso.
O segundo erro foi ter tirado o Programa do Ministério da Educação e colocado no Ministério da Assistência Social, que é chamado de Desenvolvimento Social,
mas, na verdade, é o Ministério da Assistência Social.
Fora do MEC, perdeu-se a conotação do compromisso com a educação. Um erro grave! Facilitou o
atendimento da necessidade, mas dificultou a abolição
da necessidade no futuro.
O terceiro erro foi misturar o Programa Bolsa
Escola, vinculado à educação das crianças, com Vale-Gás, Vale-Alimentação. Vale-Gás e Vale-Alimentação
tinha que ser para todos, mas Bolsa Escola tinha que
ser para quem tem criança na escola.
Foram três erros gravíssimos, ao lado da grande
coisa que foi aumentar o número. Temos que elogiar,
temos que parabenizar. Chegar praticamente a todas as
famílias necessitadas e atender, com um minimozinho,
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é verdade, para superar essa necessidade imediata,
mas sem abolir a necessidade.
Senador Ataídes, acho que dá para fazer uma
comparação com a nossa luta pela abolição da escravatura. A Bolsa Família é mais ou menos como a
Lei do Ventre Livre, ou como a Lei dos Sexagenários,
que, de fato, ajudou a melhorar a situação dos escravos. Uma criança nascia de mãe escrava, era escrava
desde o nascimento. A Lei do Ventre Livre trouxe essa
coisa maravilhosa: o filho da escrava fica livre; mas não
aboliu a escravidão. A mãe continuou escrava, continuava sendo possível vender os escravos adultos de um
lugar para o outro. A Lei do Ventre Livre foi um avanço,
mas não foi a mudança que a gente queria.
A mesma coisa foi a Lei do Sexagenário. Colocar
um velho de 60 anos para trabalhar era uma maldade. A Lei do Sexagenário disse: vamos acabar essa
maldade; os velhinhos não precisam trabalhar. Mas a
escravidão continuou.
A Bolsa Família tem o mesmo tipo de resultado:
é boa, merece elogios, tem que ser comemorada. Mas
tem que ser criticada, porque não corresponde à Lei
Áurea, não corresponde à abolição da necessidade;
corresponde apenas ao atendimento à necessidade.
E a mudança para o Ministério do Desenvolvimento Social foi uma tragédia, porque a obrigação
do Ministério é atender, não é abolir; é atender à necessidade dando dinheiro, não é colocar as crianças
na escola. O Ministério do Desenvolvimento Social
não consegue colocar na cabeça, a Ministra atual
não consegue colocar na cabeça dela a importância
da educação.
Quer um exemplo? Vou repetir o que já falei aqui:
apresentei um projeto de lei que colocava uma condicionalidade para receber a Bolsa Família. Do mesmo
jeito que está escrito que a família tem que ir à escola
– mas a própria matéria de O Globo mostra que isso
não é cumprido –, tem que ir para a escola. Está escrita essa condicionante
Eu coloquei mais uma condicionante: os pais
teriam de ir à escola dos filhos pelo menos uma vez
por ano, Senador, porque educação não é só escola,
é escola e família.
Esse projeto passou pelo Senado inteiro. Chegou à Câmara e passou por diversas Comissões, na
última Comissão o Governo da Dilma não deixou ser
aprovado. A Presidenta Dilma, que no dia 1º de maio
falou tão bem sobre educação, não permitiu que fosse
aprovado um projeto que fazia com que as famílias fossem à escola onde estudam os filhos. Por quê? A Ministra me disse que nós temos que atender aos pobres
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e não dar obrigação a eles. Mas sem essa obrigação,
os filhos não estudam, se não estudam, não abandonam a necessidade e continuam prisioneiros do Bolsa
Família, que é o que a matéria de O Globo mostrou.
Ela mostrou o que falei diversas vezes aqui e não
tinha prova. O Globo deu a prova de que já estamos
na segunda geração de mães recebendo o Bolsa Família, ou seja, necessitando. Crianças que recebiam
a Bolsa há dez anos, hoje a recebem como mães e
não mais como crianças. Perpetuou-se. E essa mãe,
que era criança e recebe, suas crianças vão continuar
necessitando e felizmente vamos continuar dando a
Bolsa Família. Pior seria se não déssemos. Felizmente
vai continuar sendo dada a Bolsa Família.
O ideal, e essa era a ideia inicial, é que em uma
geração ninguém mais precisasse de Bolsa Família
nem de Bolsa Escola. Essa era a ideia. A Bolsa Escola é um programa abolicionista. A Bolsa Família é um
programa assistencialista. E isso faz toda a diferença,
isso faz uma diferença radical.
A própria matéria do jornalista Demétrio Weber
mostra que quando analisamos, em certas famílias
têm meninos estudando, têm meninas estudando, mas
deveriam todos e todas estar estudando. Ele mostra
como uma menina que recebe Bolsa Família está fazendo curso universitário, mas seria preciso que todos
estivessem terminando o ensino médio com qualidade, todos estivessem conseguindo fazendo um bom
ensino de formação técnica, para ter um emprego e
não precisar da Bolsa Família.
Lamento profundamente que o Governo Lula e
a Dilma continuem com essa concepção, que tenham
preferido um programa assistencialista a um programa
abolicionista; tenham preferido apenas uma coisa boa
que é atender a necessidade àquilo que, realmente, é
revolucionário: abolir a necessidade!
Isso é pela educação, como V. Exª mesmo já deu
o seu exemplo um dia desses – é a escola, e não é a
Bolsa que resolve o problema. A Bolsa é uma condição, um instrumento que usamos, mas o grande mérito
desse programa é a escola, não é a Bolsa. Por isso, a
mudança de nome foi um erro.
E digo isso não por uma questão de mágoa de
eu ter inventado esse nome, porque fui eu que inventei
esse nome. O programa já existia, criei, conceitualmente, o programa, quando reitor da UnB. Escrevi um livro
que foi publicado, ainda nos anos 80, propondo essa
ideia, mas não tinha o nome Bolsa Escola, era Renda
Mínima Vinculada à Educação.
O Bolsa Escola – vou fazer aqui uma confissão
– criei durante a campanha para Governador. Quan-
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do se perguntou se não se podia usar esse programa
para o Distrito Federal, eu achava que não era possível, porque viria todo mundo do Brasil. Mas descobri:
Podemos colocar uma condição de cinco anos e um
valor maior do que meio salário mínimo. E passamos a
pagar, aqui, um salário mínimo, mas, naquele momento, sabíamos, do ponto de vista publicitário, Senador
Ataídes, que, ao colocar na televisão, criaríamos um
programa de renda mínima condicionada à educação,
ninguém iria entender, não iria ter um voto!
Então, inventei a palavra Bolsa Escola, lembro-me
muito bem, numa noite, no meu computador, para levar
para o pessoal da publicidade, e não sei por que foi
Bolsa Escola, poderia ter sido outro nome, mas esse
nome pegou. E pegou tanto que o Fernando Henrique
Cardoso, que esperou cinco anos para pôr em prática o programa, cinco anos – vamos cobrar isso dele,
e eu levei para ele, ainda na transição, ainda em 94,
no mês de novembro, tenho a carta guardada e coloquei num livro meu chamado Bolsa-Escola – História,
Teoria e Utopia. Levei para ele, levei para o Ministro
Paulo Renato, levei para D. Ruth, e ele esperou cinco
anos, mas teve a generosidade – raríssima, na política! – de pegar o nome que eu inventei e manter no
programa dele.
E sei que, ao redor dele, muitos disseram: “Isto é
um erro, Presidente, colocar o nome que já foi inventado por outro político, do PT, e o senhor é do PSDB!”
E ele disse: “Não, esse nome é bom” – e, claro, ele
deveria saber que, ao colocar no Brasil inteiro, o Distrito Federal seria esquecido, e não haveria problema
nenhum. Mas ele manteve o mesmo nome, e essa é
uma generosidade que é preciso reconhecer.
O Presidente Lula foi muito mais orientado por
Duda Mendonça – porque eu era Ministro e participei
disso: Duda Mendonça foi quem criou o nome Bolsa
Família. Lembro-me do dia em que ele mostrou, numa
reunião com alguns ministros, em que ele botou dois
cartazes: em um escrito “bolsa”; em outro, “escola”. Aí
ele mostrava um e outro. Aí, depois, ele tirava esse e
botava um escrito “família”.
Por quê? Porque o Programa deixaria de ser do
Fernando Henrique. Mas tem mais uma lógica que depois eu vim perceber, embora eles não percebessem
também: é que, de fato, não era mais o Bolsa Escola;
de fato, era uma bolsa família. De fato, não era mais
um programa educativo, era um programa assistencial
com todas as qualidades da assistência social, todas,
todas, todas. E eu volto a repetir o que eu disse no
começo: imagine o Brasil hoje se não tivéssemos o
Bolsa Família?
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Agora, imagine o Brasil daqui a 20 anos se a
gente ainda tiver Bolsa Família? E é o que vai acontecer, porque se a gente considera desde 2001 com
Fernando Henrique, já são 14 anos; se a gente considera esses 10 anos dos governos Lula e Dilma, falta
pouco para completar 20 anos. Então, eu repito: seria
uma tragédia se o Brasil de hoje não tivesse o Bolsa
Família e será uma tragédia se daqui a 20 anos a gente continuar precisando do Bolsa Família. E a saída é
a educação. Está lá.
A matéria do jornalista Demétrio coloca a situação de alguns que estão saindo da pobreza pelo
estudo. E não dá para colocar, mas eu garanto: não
sai mais sem o estudo, a não ser que ganhe na loteria. Não tem outro jeito. Hoje não tem uma maneira
de sair da pobreza se não passar pela educação.
E essa revolução tem que ser feita na cabeça das
mães pobres.
Eu digo mães, porque os homens hoje estão
abandonando as famílias. Elas têm que entender que
as crianças delas não sairão da pobreza se ficarem
só com o Bolsa Família hoje, sem serem colocados na
escola para construir o amanhã. Elas têm que entender. Alguém precisa mostrar a essas mães que é um
direito delas terem a escola para os filhos, escola boa,
não isso que faz de conta que é escola, que parece
escola, mas que não é escola. As famílias pobres precisam despertar para o direito da escola; é mais ainda
do que o direito ao Bolsa Família.
Aí um dia alguém me disse: “Mas sem comida não
se estuda.” É verdade, por isso o Bolsa; mas só com o
Bolsa não se estuda, por isso escola. Sem feijão não
se aprende, mas só feijão não ensina.
Sem o estômago, a cabeça não funciona. Mas
só com o estômago, a cabeça não funciona também. Precisa dos dois. O estômago é a bolsa, a
cabeça é a escola. Ao chamar Bolsa Família, ficou
só no estômago. É melhor do que nada? Mil vezes
melhor que nada! É suficiente? Mil vezes menos do
que ser suficiente!
Por isso, Senador, eu venho aqui tomar esse seu
tempo, o tempo dos Senadores e Senadoras, para dizer ao povo brasileiro: comemoremos o fato de que o
Brasil tem um programa Bolsa Família, mas nos preocupemos com o risco de que, daqui a vinte anos, o
Brasil ainda vá precisar ter Bolsa Família. Isso depende apenas de uma coisa: educação para os filhos das
famílias que têm Bolsa Família. Educação, escola, este
é o caminho da abolição da necessidade.
Bolsa Família é o caminho da assistência à necessidade. Mas não basta assistir a necessidade,

MAIO DE23597
2013

Terça-feira 7

precisa abolir a necessidade. E a matéria de O Globo
de ontem, a meu ver, tem um papel histórico, porque
pela primeira vez se mostra com dados que as famílias estão perpetuando a necessidade de uma bolsa.
E se isso acontece o programa fracassou, apesar de
assistir bem. Assistiu, mas fracassou. É como você
manter uma pessoa na UTI, sem curá-la. Não basta
ficar dando remédio, é preciso dar o remédio e dar a
cura. A Bolsa Família é um remédio.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – A educação é a cura que permitiria que essas
famílias saíssem da pobreza e, aí sim, nós vamos poder comemorar.
É isso, Senador, que eu tinha para colocar, parabenizando o jornal O Globo, parabenizando o jornalista Demétrio Weber, sua equipe, pela competência
investigativa, pela ênfase do texto e, certamente, já me
adiantando, pelo papel histórico que essa matéria vai
ter no funcionamento das políticas públicas brasileiras
daqui para frente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Senador Cristovam, é sempre um grande
aprendizado poder ouvi-lo, sem sombra de dúvida. Eu
me sinto privilegiado em ter a oportunidade de estar
aqui, neste momento, ouvindo V. Exª.
O senhor usou um termo tão interessante, eu
gostaria de repeti-lo: abolir a necessidade. Também
sou plenamente a favor do Bolsa Família, porque eu
vim de lá: nós tivemos a necessidade, nós passamos
fome no passado. Essa Bolsa, essa cesta que chega
àquela casa é muito bem vinda. Mas não basta dar o
peixe; tem que ensinar a pescar.
V. Exa colocou que hoje é muito bom, mas daqui
a 20 anos, como vai ficar este País? A minha preocupação, Senador, além do cunho principal que o senhor
deu a esse ponto – vinte anos –, é a parte financeira,
porque hoje o custo dessa Bolsa para a União está
muito próximo de R$20 bilhões. Será que o nosso País,
daqui a 20 anos, vai dar conta de arcar com essa Bolsa, com esse benefício?
Então, eu quero parabenizá-lo pelo seu belíssimo pronunciamento e dizer que não basta dar o
peixe, tem que ensinar a pescar. E esse ensinar a
pescar é levando a educação, essa bandeira que o
senhor tem carregado com muita sabedoria e com
muita competência.
Parabéns, Senador.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Não havendo mais oradores, encerro
esta sessão, agradecendo ao nosso Senhor Jesus
Cristo e 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
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 602, DE 2012
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 602, de 2012, que autoriza a prorrogação
de contratos por tempo determinado no âmbito
do Centro Gestor e Operacional do Sistema de
Proteção da Amazônia – CENSIPAM e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
– FNDE; altera as Leis nºs 12.337, de 12 de
novembro de 2010, e 10.480, de 2 de julho de
2002; revoga dispositivo da Lei nº 12.469, de
26 de agosto de 2011; e dá outras providências.
Parecer sob nº 10, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Deputado Beto Faro (PT/PA); e Relator
Revisor: Senador Aníbal Diniz (PT/AC), favorável à Medida Provisória e pela rejeição das
emendas oferecidas perante a Comissão Mista.
(Lido no Senado Federal no dia 25.4.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 21.3.2013)
Prazo final prorrogado: 3.6.2013
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
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.
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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.
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
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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
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdi-
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ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro 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
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 163, DE 2000
Discussão, em turno único, do Substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
163, de 2000 (nº 6.167/2002, naquela Casa),
do Senador Luiz Pontes, que cria o Fundo de
Apoio à Cultura do Caju – FUNCAJU (desenvolvimento da produtividade da cajucultura).
Pareceres sob nºs 1.380 a 1.382, de 2012,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício de Oliveira, pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da
matéria (em parecer preliminar, nos termos do
Requerimento nº 48, de 2009-CAE);
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador
Wellington Dias, favorável ao Substitutivo da Câmara, exceto quanto às alterações feitas pela Câmara ao texto da ementa e à redação do art. 1º; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Benedito de Lira, favorável.
12
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.
13
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.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 12, de 2013 (nº 2.207/2011, na
Casa de origem), de iniciativa da Presidência
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da República, que dispõe sobre a criação da
Universidade Federal do Sul da Bahia – UFESBA, e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 281 e 282, de
2013, das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator Senador Walter Pinheiro;
e de Educação, Cultura e Esporte, Relatora:
Senadora Lídice da Mata.
15
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.
16
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.
17
REQUERIMENTO Nº 355, DE 2013
Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 355, de 2013, de autoria do(a) Senador
José Pimentel, que requer, com fundamento
nos termos regimentais, em aditamento ao
Requerimento nº 702, de 2012, de criação
da Comissão de Juristas com a finalidade de
elaborar anteprojeto de Lei de Arbitragem e
Mediação, instituída pelo Ato do Presidente nº
36, de 2012, que o referido colegiado passe a
ser composto por 23 membros.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Obrigado.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 28 minutos.)
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Ata da 65ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 7 de maio de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Casildo Maldaner, Paulo Paim,
Mozarildo Cavalcanti, Ruben Figueiró, das Srªs Vanessa Grazziotin e Lídice da Mata,
e dos Srs. Paulo Davim, Inácio Arruda, Sérgio Petecão, Ivo Cassol e José Pimentel
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e
encerra-se às 20 horas e 1 minuto)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 378, DE 2013
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei do Senado nº 67, de 2013, que “Altera a Lei nº
12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, para dispor sobre a logística reversa de veículos automotores”, seja apreciado
pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, além da comissão constante do despacho inicial.
Sala das Sessões, de abril 2013. – Senador Aníbal Diniz.
REQUERIMENTO Nº 379, DE 2013
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei do Senado nº 67, de 2013, que “Altera a Lei nº
12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para dispor sobre a
logística reversa de veículos automotores”, seja apreciado pela Comissão de Assuntos Sociais, além da
comissão constante do despacho inicial.
Sala das Sessões, de abril 2013. – Senador Aníbal Diniz.
REQUERIMENTO Nº 380, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do item 12 da alínea ”c“
do inciso II do art. 255, combinado com o inciso I do
art. 99, todos do Regimento Interno do Senado Federal
(RISF), seja encaminhado o Projeto de Lei do Senado nº 67, de 2013, que “altera a Lei nº 12.305, de 2
de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, para dispor sobre a logística reversa de veículos automotores.”, para apreciação também
pela Comissão de Assuntos Econômicos – CAE.
A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) dispõe que a inclusão de novos produtos e
seus componentes e embalagens no sistema de logística reversa se dará por meio normas infralegais
(tais como acordo setorial, termo de compromisso e
regulamento), e desde que se considere: (i) grau e
extensão do impacto dos resíduos gerados por esses
produtos à saúde pública e ao meio ambientem, e (ii)
viabilidade técnica e econômica da logística reversa.
Desse modo, o projeto de lei propõe alteração que demanda avaliação acerca do atendimento do critério de
viabilidade técnica e econômica da implementação da
logística reversa para esses novos setores.
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Dessa forma, uma vez que a inclusão dos veículos automotivos interferirá nas regras econômicas
do mercado, ao criar uma série de obrigações legais
que podem prejudicar ou inviabilizar o sistema atual
e engessar a logística reversa já desenvolvida, entendemos pela necessidade de análise do projeto também pela CAE.
Sala das Sessões, 30 de abril de 2013. – Senador Armando Monteiro.
REQUERIMENTO Nº 381, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, alínea
“c”, item 12, do Regimento Interno do Senado Federal,
que o Projeto de Decreto Legislativo (SF) nº 275, de
2012, que “Susta disposições acerca da apuração do
resultado e da utilização de superávit dos planos de
benefícios de entidades fechadas de previdência complementar instituídas pela Resolução do Conselho de
Gestão da Previdência Complementar nº 26, de 29 de
setembro de 2008”, seja submetido, também, ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE),
além da Comissão constante do despacho inicial, por
se tratar de matéria sobre Previdência Complementar.
Sala das Sessões, abril de 2013. – Senador José
Pimentel.
REQUERIMENTO Nº 382, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 255, II, “c”, 12, do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 86, de 2013,
seja ouvida a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), além da comissão constante
do despacho inicial de distribuição, por regular, entre
seus dispositivos, assuntos atinentes à garantia e promoção dos Direitos Humanos (art. 102– E, III do RISF).
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues, PSOL/AP.
REQUERIMENTO Nº 383, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 764, de
2011, e 316, de 2012, por versarem sobre o mesmo.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2013. – Senador
Eduardo Braga, Líder do Governo no Senado.
REQUERIMENTO Nº 384, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensamento do Projeto de Lei nº 90, de 2012, dos projetos que tramitam em conjunto com ele, em virtude da
aprovação do Requerimento nº 1.038, de 2012.
Sala das Sessões, de Abril de 2013. – Senador
Eduardo Amorim.

MAIO DE 2013

23878 Quarta-feira 8

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão publicados e incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 385, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 606, de 2011, com o Projeto de Lei do Senado nº 351, de 2012, por tratarem
temas correlatos.
Sala das Sessões, – Senador João Vicente Claudino, PTB/PI.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2013
(Senador Alfredo Nascimento – PR/AM)
Insere dispositivo na Lei nº 10.753, de 30 de
outubro de 2003, para promover o acesso
universal às bibliotecas públicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 10.753, de 30 de outubro
de 2003, passa a viger acrescido do seguinte inciso VI:
“Art. 13............................................................
........................................................................
VI – promover o compartilhamento das bibliotecas públicas, de modo a garantir aos estudantes e à comunidade amplo e apropriado
acesso a seu acervo para leitura e realização
de pesquisas.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Pesquisa realizada, em 2011, pela empresa IBOPE Inteligência, e promovida pelo Instituto Pró-Livro
(IPL), com o apoio da Associação Brasileira de Editores
de Livros Escolares (Abrelivros), da Câmara Brasileira
do Livro (CBL) e do Sindicato Nacional dos Editores
de Livros (SNEL) dá conta de que o índice de leitura
do brasileiro é significativamente baixo, considerado o
período de três meses anteriores à entrevista.
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Mais que isso: em enquete anterior, efetuada no
ano de 2007, os percentuais, conquanto ainda bastante
reduzidos, apresentaram-se em melhores condições
comparativamente aos de agora.
Se, naquele ano, 95,6 milhões de pessoas com
idade acima dos cinco anos, ou seja, 55% da população brasileira, se enquadravam na condição de leitores, em 2011 esse número declinou para 88,2 milhões,
correspondentes a 50% do total.
Sem se considerar que os dados de 2007 já demonstravam o nível baixíssimo de leitores, um decréscimo de 5 pontos percentuais num universo de 178
milhões equivale a um aumento de 7 milhões e 400
mil de pessoas que nunca leram um livro.
Dentre os entrevistados, apurou-se que, nos três
meses anteriores à realização das entrevistas, a média de livros lidos foi de apenas 1,85, ou seja, a população brasileira não chegara a ler nem dois livros
naquele período.
Pior que isso: quando se perguntou a todos os
consultados quantos livros haviam sido lidos na sua
integralidade, o número não passou de 0,82. Já no círculo dos leitores, esse quantitativo foi mais animador,
pois atingiu a marca de 3,73, ou seja, 1,24 livros por
mês. No entanto, mesmo os leitores não chegaram a
ler mais que 1,66 livros inteiros, uma média de apenas
0,55 livro por mês.
Em outros países, a situação é bem mais vantajosa. Segundo a empresa aneki.com, especializada
em informação estatística, a população da Índia dedica cerca de 10,7 horas semanais à leitura, seguida da
Tailândia, com 9,4, China, 8, Filipinas, 7,6, Egito, 7,5,
República Checa, 7,4, Rússia, 7,1, França, 6,9, Suécia,
6,9, e Hungria, com 6,8 horas semanais dedicadas à
leitura. O brasileiro despende 5,2 horas semanais com
o mesmo propósito.
Quanto ao período de formação de hábitos, a
pesquisa brasileira apontou que a média de leitura por
nossas crianças entre 5 e 10 anos era de 5,4 livros,
num decréscimo de 1,5 ponto percentual relativamente
a 2007. Já na faixa seguinte, de 11 a 13 anos, o índice retraiu de 8,5 livros, em 2007, para 6,9 livros, em
2011. No grupo dos adolescentes, na idade de 14 a
17 anos, a média também caiu de 6,6 para 5,9 livros.
A obrigatoriedade de leitura pelas escolas constituiu, nos três meses anteriores à pesquisa, a maior
motivação para crianças e jovens, representando 79%
para crianças de 5 a 10 anos, 72%, para leitores de
11 a 13 anos, e 70%, para a faixa de 14 a 17 anos.
A leitura espontânea (prazer, gosto ou necessidade) foi de 40%, para os leitores entre 5 e 10 anos,
47%, para os de 11 a 13 anos, e 45%, no grupo seguinte, de 14 a 17 anos.
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A pesquisa brasileira mostrou, como era de se
esperar, que escolaridade e classe social mais elevadas influenciam positivamente nos hábitos de leitura.
Isso significa que um dos grandes entraves para o
acesso à leitura em nosso país são de natureza econômica. A democratização no uso das bibliotecas públicas
constitui um grande passo na superação desses percalços.
Ao almejar o compartilhamento, a presente proposição objetiva, por meio da universalização do acesso
de estudantes e da comunidade às bibliotecas públicas,
minimizar o lamentável quadro de precariedade numérica e qualitativa dos dados referentes aos hábitos de
leitura e de reflexão em nosso País.
Sala das Sessões, – Senador Alfredo Nascimento.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.753, DE 30 DE OUTUBRO DE 2003.
Institui a Política Nacional do Livro.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Da Difusão do Livro
Art. 13. Cabe ao Poder Executivo criar e executar
projetos de acesso ao livro e incentivo à leitura, ampliar os já existentes e implementar, isoladamente ou
em parcerias públicas ou privadas, as seguintes ações
em âmbito nacional:
I – criar parcerias, públicas ou privadas, para o
desenvolvimento de programas de incentivo à leitura,
com a participação de entidades públicas e privadas;
II – estimular a criação e execução de projetos
voltados para o estímulo e a consolidação do hábito
de leitura, mediante:
a) revisão e ampliação do processo de alfabetização e leitura de textos de literatura nas escolas;
b) introdução da hora de leitura diária nas escolas;
c) exigência pelos sistemas de ensino, para efeito
de autorização de escolas, de acervo mínimo de livros
para as bibliotecas escolares;
III – instituir programas, em bases regulares, para
a exportação e venda de livros brasileiros em feiras e
eventos internacionais;
IV – estabelecer tarifa postal preferencial, reduzida, para o livro brasileiro;
V – criar cursos de capacitação do trabalho editorial, gráfico e livreiro em todo o território nacional.
....................................................................................
(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
em decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 157, DE 2013
Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998,
que institui normas gerais sobre desporto
e dá outras providências, para permitir a
modalidade de leilão do contrato especial
de trabalho desportivo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 37-A:
“Art. 37-A. A cessão ou a transferência de
atleta profissional poderá ser feita por leilão
do contrato especial de trabalho desportivo,
do qual só poderão participar entidades de
prática desportiva.”
Art. 2º O art. 38 da Lei nº 9.615, de 24 de março
de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 38. ..........................................................
Parágrafo único. No caso de cessão ou transferência de atleta profissional por leilão do contrato especial de trabalho desportivo, cabe ao
atleta anuir formal e expressamente com as
regras do leilão, em especial sobre o valor do
lance mínimo e as entidades de prática desportiva impedidas de participar.” (NR)
Art. 3º O caput do art. 94 da Lei nº 9.615, de 24
de março de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 94. O disposto nos arts. 27, 27-A, 28, 29,
29-A, 30, 37-A, 39, 43, 45, assim como no parágrafo único do art. 38 e § 1º do art. 41 desta Lei, será obrigatório exclusivamente para
atletas e entidades de prática profissional da
modalidade de futebol.
Parágrafo único. ....................................” (NR)
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A qualidade do jogador de futebol brasileiro é
indiscutível, o que se observa facilmente pelas notícias dos valores que clubes nacionais e internacionais
oferecem nas negociações de cessão ou transferência
desses. No entanto, há ainda grande falta de transparência nessas negociações, por exemplo, sobre como
uma determinada entidade tem preferência em relação
a outra que pretende pagar mais pelo atleta.
Esta proposição tem dupla perspectiva: possibilita a real valorização do jogador de futebol, ao mesmo tempo em que torna as condições das cessões e
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transferências entre as entidades de prática desportiva
mais transparentes.
Observe-se que, pelo texto do art. 37-A inserido na
Lei Pelé, a possibilidade de leilão do contrato especial
de trabalho desportivo ocorre para atletas profissionais
desde a assinatura do primeiro contrato, não se modificando em nada as determinações já existentes na
norma legal sobre os contratos em si e pagamentos
de indenizações e outros.
Garantimos, também, pelo acréscimo do parágrafo
único ao art. 38, que o atleta deva concordar formal e
expressamente com as regras do leilão. A ele caberá
a definição, entre outras coisas, do lance mínimo que
considera justo ou quais clubes estão impedidos de
participar do leilão. Pode, por exemplo, incluir o impedimento da participação de equipes internacionais, se
não desejar sair do País.
Como a proposição visa ao contrato do jogador profissional de futebol, mas não exclusivamente
a este, necessita-se adequar a redação do caput do
art. 94 da Lei Pelé.
Pela relevância da matéria, contamos com o apoio
dos nobres Pares para a aprovação desta proposição.
Sala das Sessões, – Senador Gim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998
Regulamento
Regulamento
Regulamento
Vide Decreto nº 3.659, de 14.11.2000
Vide Decreto nº 4.201, de 18.4.2002
Mensagem de veto
Texto compilado
Institui normas gerais sobre desporto e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 27. As entidades de prática desportiva participantes de competições profissionais e as entidades de
administração de desporto ou ligas em que se organizarem, independentemente da forma jurídica adotada,
sujeitam os bens particulares de seus dirigentes ao
disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, além das sanções e responsabilidades previstas no caput do art. 1.017 da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002, na hipótese de aplicarem créditos
ou bens sociais da entidade desportiva em proveito
próprio ou de terceiros. (Redação dada pela Lei nº
10.672, de 2003)
§ 1o (parágrafo único original) (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000)
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§ 2o A entidade a que se refere este artigo não
poderá utilizar seus bens patrimoniais, desportivos
ou sociais para integralizar sua parcela de capital ou
oferecê-los como garantia, salvo com a concordância
da maioria absoluta da assembléia-geral dos associados e na conformidade do respectivo estatuto. (Incluído
pela Lei nº 9.981, de 2000)
§ 3o Em qualquer das hipóteses previstas no caput
deste artigo, a entidade de prática desportiva deverá
manter a propriedade de, no mínimo, cinqüenta e um
por cento do capital com direito a voto e ter o efetivo
poder de gestão da nova sociedade, sob pena de ficar impedida de participar de competições desportivas profissionais. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000)
(Revogado pela Lei nº 10.672, de 2003)
§ 4o A entidade de prática desportiva somente
poderá assinar contrato ou firmar compromisso por
dirigente com mandato eletivo. (Incluído pela Lei nº
9.981, de 2000) (Revogado pela Lei nº 10.672, de 2003)
§ 5o O disposto no art. 23 aplica-se, no que couber, às entidades a que se refere o caput deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)
§ 6o Sem prejuízo de outros requisitos previstos
em lei, as entidades de administração do desporto, as
ligas e as entidades de prática desportiva, para obter
financiamento com recursos públicos deverão: (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)
§ 6º Sem prejuízo de outros requisitos previstos
em lei, as entidades de que trata o caput deste artigo
somente poderão obter financiamento com recursos
públicos ou fazer jus a programas de recuperação
econômico-financeiros se, cumulativamente, atenderem às seguintes condições: (Redação dada pela Lei
nº 12.395, de 2011).
I – realizar todos os atos necessários para permitir a identificação exata de sua situação financeira;
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)
II – apresentar plano de resgate e plano de investimento; (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)
III – garantir a independência de seus conselhos
de fiscalização e administração, quando houver; (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)
IV – adotar modelo profissional e transparente;
e (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)
V – elaborar e publicar suas demonstrações financeiras na forma definida pela Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, após terem sido auditadas por
auditores independentes. (Incluído pela Lei nº 10.672,
de 2003)
V – apresentar suas demonstrações financeiras,
juntamente com os respectivos relatórios de auditoria,
nos termos definidos no inciso I do art. 46-A desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).
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§ 7o Os recursos do financiamento voltados à
implementação do plano de resgate serão utilizados:
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)
I – prioritariamente, para quitação de débitos fiscais, previdenciários e trabalhistas; e (Incluído pela Lei
nº 10.672, de 2003)
II – subsidiariamente, para construção ou melhoria
de estádio próprio ou de que se utilizam para mando
de seus jogos, com a finalidade de atender a critérios
de segurança, saúde e bem estar do torcedor. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)
§ 8o Na hipótese do inciso II do § 7o, a entidade
de prática desportiva deverá apresentar à instituição
financiadora o orçamento das obras pretendidas. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)
§ 9o É facultado às entidades desportivas profissionais constituírem-se regularmente em sociedade
empresária, segundo um dos tipos regulados nos arts.
1.039 a 1.092 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
– Código Civil. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)
§ 10. Considera-se entidade desportiva profissional, para fins desta Lei, as entidades de prática desportiva envolvidas em competições de atletas profissionais, as ligas em que se organizarem e as entidades
de administração de desporto profissional. (Incluído
pela Lei nº 10.672, de 2003)
§ 11. Apenas as entidades desportivas profissionais que se constituírem regularmente em sociedade
empresária na forma do § 9o não ficam sujeitas ao
regime da sociedade em comum e, em especial, ao
disposto no art. 990 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 – Código Civil. (Incluído pela Lei nº 10.672,
de 2003)
§ 11. Os administradores de entidades desportivas profissionais respondem solidária e ilimitadamente
pelos atos ilícitos praticados, de gestão temerária ou
contrários ao previsto no contrato social ou estatuto,
nos termos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
– Código Civil. (Redação dada pela Lei nº 12.395, de
2011).
§ 12. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.672, de
2003)
§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do
disposto nesta Lei, as atividades profissionais das
entidades de prática desportiva, das entidades de administração de desporto e das ligas desportivas, independentemente da forma jurídica como estas estejam
constituídas, equiparam-se às das sociedades empresárias, notadamente para efeitos tributários, fiscais,
previdenciários, financeiros, contábeis e administrativos. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)
§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do
disposto nesta Lei, as atividades profissionais das en-
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tidades de que trata o caput deste artigo, independentemente da forma jurídica sob a qual estejam constituídas, equiparam-se às das sociedades empresárias.
(Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).
Art. 27-A. Nenhuma pessoa física ou jurídica que,
direta ou indiretamente, seja detentora de parcela do
capital com direito a voto ou, de qualquer forma, participe da administração de qualquer entidade de prática
desportiva poderá ter participação simultânea no capital
social ou na gestão de outra entidade de prática desportiva disputante da mesma competição profissional.
(Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000)
§ 1o É vedado que duas ou mais entidades de
prática desportiva disputem a mesma competição profissional das primeiras séries ou divisões das diversas
modalidades desportivas quando: (Incluído pela Lei nº
9.981, de 2000)
a) uma mesma pessoa física ou jurídica, direta
ou indiretamente, através de relação contratual, explore, controle ou administre direitos que integrem seus
patrimônios; ou, (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000)
b) uma mesma pessoa física ou jurídica, direta
ou indiretamente, seja detentora de parcela do capital com direito a voto ou, de qualquer forma, participe
da administração de mais de uma sociedade ou associação que explore, controle ou administre direitos
que integrem os seus patrimônios. (Incluído pela Lei
nº 9.981, de 2000)
§ 2o A vedação de que trata este artigo aplica-se:
(Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000)
a) ao cônjuge e aos parentes até o segundo grau
das pessoas físicas; e (Incluído pela Lei nº 9.981, de
2000)
b) às sociedades controladoras, controladas e coligadas das mencionadas pessoas jurídicas, bem como
a fundo de investimento, condomínio de investidores
ou outra forma assemelhada que resulte na participação concomitante vedada neste artigo. (Incluído pela
Lei nº 9.981, de 2000)
§ 3o Excluem-se da vedação de que trata este
artigo os contratos de administração e investimentos
em estádios, ginásios e praças desportivas, de patrocínio, de licenciamento de uso de marcas e símbolos,
de publicidade e de propaganda, desde que não importem na administração direta ou na co-gestão das
atividades desportivas profissionais das entidades
de prática desportiva, assim como os contratos individuais ou coletivos que sejam celebrados entre as
detentoras de concessão, permissão ou autorização
para exploração de serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, bem como de televisão por assinatura, e entidades de prática desportiva para fins de

MAIO DE 2013

23882 Quarta-feira 8

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

transmissão de eventos desportivos. (Incluído pela Lei
nº 9.981, de 2000)
§ 4o A infringência a este artigo implicará a inabilitação da entidade de prática desportiva para a percepção dos benefícios de que trata o art. 18, bem como
a suspensão prevista no art. 48, IV, enquanto perdurar
a transgressão. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000)
§ 5o Ficam as detentoras de concessão, permissão ou autorização para exploração de serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem como
de televisão por assinatura, impedidas de patrocinar
entidades de prática desportiva. (Incluído pela Lei nº
9.981, de 2000)
§ 4o A infringência a este artigo implicará a inabilitação da entidade de prática desportiva para percepção dos benefícios de que trata o art. 18 desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003)
§ 5o As empresas detentoras de concessão, permissão ou autorização para exploração de serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem como
de televisão por assinatura, ficam impedidas de patrocinar ou veicular sua própria marca, bem como a
de seus canais e dos títulos de seus programas, nos
uniformes de competições das entidades desportivas.
(Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003)
§ 6o A violação do disposto no § 5o implicará a
eliminação da entidade de prática desportiva que lhe
deu causa da competição ou do torneio em que aquela
se verificou, sem prejuízo das penalidades que venham
a ser aplicadas pela Justiça Desportiva. (Incluído pela
Lei nº 10.672, de 2003)
Art. 27-B. São nulas de pleno direito as cláusulas
de contratos firmados entre as entidades de prática
desportiva e terceiros, ou entre estes e atletas, que
possam intervir ou influenciar nas transferências de
atletas ou, ainda, que interfiram no desempenho do
atleta ou da entidade de prática desportiva, exceto
quando objeto de acordo ou convenção coletiva de
trabalho. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
Art. 27-C. São nulos de pleno direito os contratos
firmados pelo atleta ou por seu representante legal
com agente desportivo, pessoa física ou jurídica, bem
como as cláusulas contratuais ou de instrumentos procuratórios que: (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
I – resultem vínculo desportivo; (Incluído pela Lei
nº 12.395, de 2011).
II – impliquem vinculação ou exigência de receita total ou parcial exclusiva da entidade de prática desportiva, decorrente de transferência nacional
ou internacional de atleta, em vista da exclusividade
de que trata o inciso I do art. 28; (Incluído pela Lei nº
12.395, de 2011).
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III – restrinjam a liberdade de trabalho desportivo; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
IV – estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou desproporcionais; (Incluído pela Lei nº 12.395,
de 2011).
V – infrinjam os princípios da boa-fé objetiva
ou do fim social do contrato; ou (Incluído pela Lei nº
12.395, de 2011).
VI – versem sobre o gerenciamento de carreira
de atleta em formação com idade inferior a 18 (dezoito)
anos. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
Art. 28. A atividade do atleta profissional, de todas as modalidades desportivas, é caracterizada por
remuneração pactuada em contrato formal de trabalho
firmado com entidade de prática desportiva, pessoa
jurídica de direito privado, que deverá conter, obrigatoriamente, cláusula penal para as hipóteses de descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral.
§ 1o Aplicam-se ao atleta profissional as normas
gerais da legislação trabalhista e da seguridade social,
ressalvadas as peculiaridades expressas nesta Lei ou
integrantes do respectivo contrato de trabalho.
§ 2o O vínculo desportivo do atleta com a entidade contratante tem natureza acessória ao respectivo
vínculo empregatício, dissolvendo-se, para todos os
efeitos legais, com o término da vigência do contrato
de trabalho.
§ 2o O vínculo desportivo do atleta com a entidade desportiva contratante tem natureza acessória
ao respectivo vínculo trabalhista, dissolvendo-se, para
todos os efeitos legais: (Redação dada pela Lei nº
10.672, de 2003)
I – com o término da vigência do contrato de
trabalho desportivo; ou (Redação dada pela Lei nº
10.672, de 2003)
II – com o pagamento da cláusula penal nos termos do caput deste artigo; ou ainda (Redação dada
pela Lei nº 10.672, de 2003)
III – com a rescisão decorrente do inadimplemento salarial de responsabilidade da entidade desportiva
empregadora prevista nesta Lei. (Redação dada pela
Lei nº 10.672, de 2003)
§ 3o O valor da cláusula penal a que se refere o
caput deste artigo será livremente estabelecido pelos
contratantes até o limite máximo de cem vezes o montante da remuneração anual pactuada. (Incluído pela
Lei nº 9.981, de 2000)
§ 4o Em quaisquer das hipóteses previstas no
o
§ 3 deste artigo, haverá a redução automática do
valor da cláusula penal apurada, aplicando-se, para
cada ano integralizado do vigente contrato de trabalho
desportivo, os seguintes percentuais progressivos e
não-cumulativos: (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000)
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a) dez por cento após o primeiro ano; (Incluído
pela Lei nº 9.981, de 2000)
b) vinte por cento após o segundo ano; (Incluído
pela Lei nº 9.981, de 2000)
c) quarenta por cento após o terceiro ano; (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000)
d) oitenta por cento após o quarto ano.(Incluído
pela Lei nº 9.981, de 2000)
§ 4o Far-se-á redução automática do valor da cláusula penal prevista no caput deste artigo, aplicando-se, para cada ano integralizado do vigente contrato
de trabalho desportivo, os seguintes percentuais progressivos e não-cumulativos: (Redação dada pela Lei
nº 10.672, de 2003)
I – dez por cento após o primeiro ano; (Redação
dada pela Lei nº 10.672, de 2003)
II – vinte por cento após o segundo ano; (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003)
III – quarenta por cento após o terceiro ano; (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003)
IV – oitenta por cento após o quarto ano. (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003)
§ 5o Quando se tratar de transferência internacional, a cláusula penal não será objeto de qualquer
limitação, desde que esteja expresso no respectivo
contrato de trabalho desportivo. (Incluído pela Lei nº
9.981, de 2000)
Art. 28. A atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração pactuada em contrato
especial de trabalho desportivo, firmado com entidade
de prática desportiva, no qual deverá constar, obrigatoriamente: (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).
I – cláusula indenizatória desportiva, devida exclusivamente à entidade de prática desportiva à qual
está vinculado o atleta, nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
a) transferência do atleta para outra entidade, nacional ou estrangeira, durante a vigência do contrato
especial de trabalho desportivo; ou (Incluído pela Lei
nº 12.395, de 2011).
b) por ocasião do retorno do atleta às atividades
profissionais em outra entidade de prática desportiva,
no prazo de até 30 (trinta) meses; e (Incluído pela Lei
nº 12.395, de 2011).
II – cláusula compensatória desportiva, devida
pela entidade de prática desportiva ao atleta, nas hipóteses dos incisos III a V do § 5o. (Incluído pela Lei
nº 12.395, de 2011).
§ 1º O valor da cláusula indenizatória desportiva
a que se refere o inciso I do caput deste artigo será
livremente pactuado pelas partes e expressamente
quantificado no instrumento contratual: (Redação dada
pela Lei nº 12.395, de 2011).
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I – até o limite máximo de 2.000 (duas mil) vezes
o valor médio do salário contratual, para as transferências nacionais; e (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
II – sem qualquer limitação, para as transferências
internacionais. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 2º São solidariamente responsáveis pelo pagamento da cláusula indenizatória desportiva de que
trata o inciso I do caput deste artigo o atleta e a nova
entidade de prática desportiva empregadora. (Redação
dada pela Lei nº 12.395, de 2011).
I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.395,
de 2011). (Revogado pela Lei nº 12.395, de 2011).
II – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.395,
de 2011). (Revogado pela Lei nº 12.395, de 2011).
III – (revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.395,
de 2011). (Revogado pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 3º O valor da cláusula compensatória desportiva
a que se refere o inciso II do caput deste artigo será
livremente pactuado entre as partes e formalizado no
contrato especial de trabalho desportivo, observando-se, como limite máximo, 400 (quatrocentas) vezes o
valor do salário mensal no momento da rescisão e,
como limite mínimo, o valor total de salários mensais
a que teria direito o atleta até o término do referido
contrato. (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 4º Aplicam-se ao atleta profissional as normas
gerais da legislação trabalhista e da Seguridade Social, ressalvadas as peculiaridades constantes desta
Lei, especialmente as seguintes: (Redação dada pela
Lei nº 12.395, de 2011).
I – se conveniente à entidade de prática desportiva, a concentração não poderá ser superior a 3
(três) dias consecutivos por semana, desde que esteja
programada qualquer partida, prova ou equivalente,
amistosa ou oficial, devendo o atleta ficar à disposição
do empregador por ocasião da realização de competição fora da localidade onde tenha sua sede; (Redação
dada pela Lei nº 12.395, de 2011).
II – o prazo de concentração poderá ser ampliado,
independentemente de qualquer pagamento adicional,
quando o atleta estiver à disposição da entidade de
administração do desporto; (Redação dada pela Lei
nº 12.395, de 2011).
III – acréscimos remuneratórios em razão de
períodos de concentração, viagens, pré-temporada e
participação do atleta em partida, prova ou equivalente, conforme previsão contratual; (Redação dada pela
Lei nº 12.395, de 2011).
IV – repouso semanal remunerado de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, preferentemente em
dia subsequente à participação do atleta na partida,
prova ou equivalente, quando realizada no final de
semana; (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).
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V – férias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias,
acrescidas do abono de férias, coincidentes com o recesso das atividades desportivas; (Incluído pela Lei nº
12.395, de 2011).
VI – jornada de trabalho desportiva normal de 44
(quarenta e quatro) horas semanais. (Incluído pela Lei
nº 12.395, de 2011).
§ 5º O vínculo desportivo do atleta com a entidade de prática desportiva contratante constitui-se com
o registro do contrato especial de trabalho desportivo
na entidade de administração do desporto, tendo natureza acessória ao respectivo vínculo empregatício,
dissolvendo-se, para todos os efeitos legais: (Redação
dada pela Lei nº 12.395, de 2011).
I – com o término da vigência do contrato ou o
seu distrato; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
II – com o pagamento da cláusula indenizatória
desportiva ou da cláusula compensatória desportiva; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
III – com a rescisão decorrente do inadimplemento salarial, de responsabilidade da entidade de prática
desportiva empregadora, nos termos desta Lei; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
IV – com a rescisão indireta, nas demais hipóteses previstas na legislação trabalhista; e (Incluído pela
Lei nº 12.395, de 2011).
V – com a dispensa imotivada do atleta. (Incluído
pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 6o Na hipótese prevista no § 3o, quando se tratar
de atletas profissionais que recebam até dez salários
mínimos mensais, o montante da cláusula penal fica
limitado a dez vezes o valor da remuneração anual
pactuada ou a metade do valor restante do contrato, aplicando-se o que for menor.(Incluído pela Lei nº
9.981, de 2000) (Revogado pela Lei nº 10.672, de 2003)
§ 7o É vedada a outorga de poderes mediante
instrumento procuratório público ou particular relacionados a vínculo desportivo e uso de imagem de atletas profissionais em prazo superior a um ano. (Incluído
pela Lei nº 10.672, de 2003)
§ 7º A entidade de prática desportiva poderá suspender o contrato especial de trabalho desportivo do
atleta profissional, ficando dispensada do pagamento
da remuneração nesse período, quando o atleta for
impedido de atuar, por prazo ininterrupto superior a
90 (noventa) dias, em decorrência de ato ou evento
de sua exclusiva responsabilidade, desvinculado da
atividade profissional, conforme previsto no referido
contrato. (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 8º O contrato especial de trabalho desportivo
deverá conter cláusula expressa reguladora de sua
prorrogação automática na ocorrência da hipótese
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prevista no § 7o deste artigo. (Incluído pela Lei nº
12.395, de 2011).
§ 9º Quando o contrato especial de trabalho
desportivo for por prazo inferior a 12 (doze) meses, o
atleta profissional terá direito, por ocasião da rescisão
contratual por culpa da entidade de prática desportiva empregadora, a tantos doze avos da remuneração
mensal quantos forem os meses da vigência do contrato, referentes a férias, abono de férias e 13o (décimo
terceiro) salário. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 10. Não se aplicam ao contrato especial de trabalho desportivo os arts. 479 e 480 da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº
12.395, de 2011).
Art. 28-A. Caracteriza-se como autônomo o atleta
maior de 16 (dezesseis) anos que não mantém relação
empregatícia com entidade de prática desportiva, auferindo rendimentos por conta e por meio de contrato de
natureza civil. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 1º O vínculo desportivo do atleta autônomo com
a entidade de prática desportiva resulta de inscrição
para participar de competição e não implica reconhecimento de relação empregatícia. (Incluído pela Lei nº
12.395, de 2011).
§ 2º A filiação ou a vinculação de atleta autônomo a entidade de administração ou a sua integração
a delegações brasileiras partícipes de competições internacionais não caracteriza vínculo empregatício. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às
modalidades desportivas coletivas. (Incluído pela Lei
nº 12.395, de 2011).
Art. 29. A entidade de prática desportiva formadora de atleta terá o direito de assinar com este o primeiro contrato de profissional, cujo prazo não poderá
ser superior a dois anos.
Art. 29. A entidade de prática desportiva formadora
do atleta terá o direito de assinar com esse, a partir de
dezesseis anos de idade, o primeiro contrato de trabalho profissional, cujo prazo não poderá ser superior a
cinco anos. (Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003)
Art. 29. A entidade de prática desportiva formadora do atleta terá o direito de assinar com ele, a partir
de 16 (dezesseis) anos de idade, o primeiro contrato
especial de trabalho desportivo, cujo prazo não poderá
ser superior a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei
nº 12.395, de 2011).
Parágrafo único.(VETADO)
§ 2o Para os efeitos do caput deste artigo, exige-se da entidade de prática desportiva formadora que
comprove estar o atleta por ela registrado como não-profissional há, pelo menos, dois anos, sendo fa-

196

Maio de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

cultada a cessão deste direito a entidade de prática
desportiva, de forma remunerada. (Incluído pela Lei
nº 9.981, de 2000)
§ 3o A entidade de prática desportiva detentora
do primeiro contrato de trabalho com o atleta por ela
profissionalizado terá o direito de preferência para a
primeira renovação deste contrato. (Incluído pela Lei
nº 9.981, de 2000)
§ 3o A entidade de prática desportiva formadora
detentora do primeiro contrato de trabalho com o atleta
por ela profissionalizado terá o direito de preferência
para a primeira renovação deste contrato, cujo prazo
não poderá ser superior a dois anos. (Redação dada
pela Lei nº 10.672, de 2003)
§ 2º É considerada formadora de atleta a entidade de prática desportiva que: (Redação dada pela Lei
nº 12.395, de 2011).
I – forneça aos atletas programas de treinamento
nas categorias de base e complementação educacional; e (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
II – satisfaça cumulativamente os seguintes requisitos: (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
a) estar o atleta em formação inscrito por ela na
respectiva entidade regional de administração do desporto há, pelo menos, 1 (um) ano; (Incluído pela Lei
nº 12.395, de 2011).
b) comprovar que, efetivamente, o atleta em formação está inscrito em competições oficiais; (Incluído
pela Lei nº 12.395, de 2011).
c) garantir assistência educacional, psicológica, médica e odontológica, assim como alimentação,
transporte e convivência familiar; (Incluído pela Lei nº
12.395, de 2011).
d) manter alojamento e instalações desportivas
adequados, sobretudo em matéria de alimentação,
higiene, segurança e salubridade; (Incluído pela Lei
nº 12.395, de 2011).
e) manter corpo de profissionais especializados
em formação tecnicodesportiva; (Incluído pela Lei nº
12.395, de 2011).
f) ajustar o tempo destinado à efetiva atividade
de formação do atleta, não superior a 4 (quatro) horas
por dia, aos horários do currículo escolar ou de curso
profissionalizante, além de propiciar-lhe a matrícula
escolar, com exigência de frequência e satisfatório
aproveitamento; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
g) ser a formação do atleta gratuita e a expensas
da entidade de prática desportiva; (Incluído pela Lei
nº 12.395, de 2011).
h) comprovar que participa anualmente de competições organizadas por entidade de administração
do desporto em, pelo menos, 2 (duas) categorias da
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respectiva modalidade desportiva; e (Incluído pela Lei
nº 12.395, de 2011).
i) garantir que o período de seleção não coincida com os horários escolares. (Incluído pela Lei nº
12.395, de 2011).
§ 3º A entidade nacional de administração do desporto certificará como entidade de prática desportiva
formadora aquela que comprovadamente preencha
os requisitos estabelecidos nesta Lei. (Redação dada
pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 4o O atleta não profissional em formação, maior
de quatorze e menor de vinte anos de idade, poderá
receber auxílio financeiro da entidade de prática desportiva formadora, sob a forma de bolsa de aprendizagem livremente pactuada mediante contrato formal,
sem que seja gerado vínculo empregatício entre as
partes. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)
§ 5o É assegurado o direito ao ressarcimento dos
custos de formação de atleta não profissional menor
de vinte anos de idade à entidade de prática de desporto formadora sempre que, sem a expressa anuência dessa, aquele participar de competição desportiva
representando outra entidade de prática desportiva.
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)
§ 6o Os custos de formação serão ressarcidos
pela entidade de prática desportiva usufruidora de
atleta por ela não formado pelos seguintes valores:
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)
I – quinze vezes o valor anual da bolsa de aprendizagem comprovadamente paga na hipótese de o
atleta não profissional ser maior de dezesseis e menor de dezessete anos de idade; (Incluído pela Lei nº
10.672, de 2003)
II – vinte vezes o valor anual da bolsa de aprendizagem comprovadamente paga na hipótese de o
atleta não profissional ser maior de dezessete e menor de dezoito anos de idade; (Incluído pela Lei nº
10.672, de 2003)
III – vinte e cinco vezes o valor anual da bolsa
de aprendizagem comprovadamente paga na hipótese de o atleta não profissional ser maior de dezoito e
menor de dezenove anos de idade; (Incluído pela Lei
nº 10.672, de 2003)
IV – trinta vezes o valor anual da bolsa de aprendizagem comprovadamente paga na hipótese de o atleta
não profissional ser maior de dezenove e menor de vinte
anos de idade. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)
§ 7o A entidade de prática desportiva formadora
para fazer jus ao ressarcimento previsto neste artigo
deverá preencher os seguintes requisitos: (Incluído
pela Lei nº 10.672, de 2003)
I – cumprir a exigência constante do § 2o deste
artigo; (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)
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II – comprovar que efetivamente utilizou o atleta
em formação em competições oficiais não profissionais; (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)
III – propiciar assistência médica, odontológica e
psicológica, bem como contratação de seguro de vida
e ajuda de custo para transporte; (Incluído pela Lei nº
10.672, de 2003)
IV – manter instalações desportivas adequadas,
sobretudo em matéria de alimentação, higiene, segurança e salubridade, além de corpo de profissionais
especializados em formação técnico-desportiva; (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)
V – ajustar o tempo destinado à formação dos
atletas aos horários do currículo escolar ou de curso
profissionalizante, exigindo o satisfatório aproveitamento escolar. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)
§ 5º A entidade de prática desportiva formadora
fará jus a valor indenizatório se ficar impossibilitada de
assinar o primeiro contrato especial de trabalho desportivo por oposição do atleta, ou quando ele se vincular, sob qualquer forma, a outra entidade de prática
desportiva, sem autorização expressa da entidade de
prática desportiva formadora, atendidas as seguintes
condições: (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).
I – o atleta deverá estar regularmente registrado
e não pode ter sido desligado da entidade de prática
desportiva formadora; (Incluído pela Lei nº 12.395,
de 2011).
II – a indenização será limitada ao montante correspondente a 200 (duzentas) vezes os gastos comprovadamente efetuados com a formação do atleta,
especificados no contrato de que trata o § 4o deste
artigo; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
III – o pagamento do valor indenizatório somente
poderá ser efetuado por outra entidade de prática desportiva e deverá ser efetivado diretamente à entidade
de prática desportiva formadora no prazo máximo de
15 (quinze) dias, contados da data da vinculação do
atleta à nova entidade de prática desportiva, para efeito
de permitir novo registro em entidade de administração
do desporto. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 6º O contrato de formação desportiva a que se
refere o § 4o deste artigo deverá incluir obrigatoriamente: (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).
I – identificação das partes e dos seus representantes legais; (Redação dada pela Lei nº 12.395,
de 2011).
II – duração do contrato; (Redação dada pela Lei
nº 12.395, de 2011).
III – direitos e deveres das partes contratantes,
inclusive garantia de seguro de vida e de acidentes
pessoais para cobrir as atividades do atleta contratado; e (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).
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IV – especificação dos itens de gasto para fins
de cálculo da indenização com a formação desportiva. (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 7º A entidade de prática desportiva formadora
e detentora do primeiro contrato especial de trabalho
desportivo com o atleta por ela profissionalizado terá
o direito de preferência para a primeira renovação
deste contrato, cujo prazo não poderá ser superior a 3
(três) anos, salvo se para equiparação de proposta de
terceiro. (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).
I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.395,
de 2011). (Revogado pela Lei nº 12.395, de 2011).
II – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.395,
de 2011). (Revogado pela Lei nº 12.395, de 2011).
III – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.395,
de 2011). (Revogado pela Lei nº 12.395, de 2011).
IV – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.395,
de 2011). (Revogado pela Lei nº 12.395, de 2011).
V – (revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.395,
de 2011). (Revogado pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 8º Para assegurar seu direito de preferência, a
entidade de prática desportiva formadora e detentora
do primeiro contrato especial de trabalho desportivo
deverá apresentar, até 45 (quarenta e cinco) dias antes
do término do contrato em curso, proposta ao atleta,
de cujo teor deverá ser cientificada a correspondente
entidade regional de administração do desporto, indicando as novas condições contratuais e os salários
ofertados, devendo o atleta apresentar resposta à entidade de prática desportiva formadora, de cujo teor
deverá ser notificada a referida entidade de administração, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data
do recebimento da proposta, sob pena de aceitação
tácita. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 9º Na hipótese de outra entidade de prática
desportiva resolver oferecer proposta mais vantajosa
a atleta vinculado à entidade de prática desportiva que
o formou, deve-se observar o seguinte: (Incluído pela
Lei nº 12.395, de 2011).
I – a entidade proponente deverá apresentar à
entidade de prática desportiva formadora proposta,
fazendo dela constar todas as condições remuneratórias; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
II – a entidade proponente deverá dar conhecimento da proposta à correspondente entidade regional de administração; e (Incluído pela Lei nº 12.395,
de 2011).
III – a entidade de prática desportiva formadora
poderá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da proposta, comunicar se exercerá o direito de preferência de que trata o § 7o, nas
mesmas condições oferecidas. (Incluído pela Lei nº
12.395, de 2011).
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§ 10. A entidade de administração do desporto
deverá publicar o recebimento das propostas de que
tratam os §§ 7o e 8o, nos seus meios oficiais de divulgação, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do
recebimento. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 11. Caso a entidade de prática desportiva formadora oferte as mesmas condições, e, ainda assim,
o atleta se oponha à renovação do primeiro contrato
especial de trabalho desportivo, ela poderá exigir da
nova entidade de prática desportiva contratante o valor indenizatório correspondente a, no máximo, 200
(duzentas) vezes o valor do salário mensal constante
da proposta. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 12. A contratação do atleta em formação será
feita diretamente pela entidade de prática desportiva
formadora, sendo vedada a sua realização por meio
de terceiros. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 13. A entidade de prática desportiva formadora
deverá registrar o contrato de formação desportiva do
atleta em formação na entidade de administração da
respectiva modalidade desportiva. (Incluído pela Lei
nº 12.395, de 2011).
Art. 29-A. Sempre que ocorrer transferência nacional, definitiva ou temporária, de atleta profissional, até
5% (cinco por cento) do valor pago pela nova entidade
de prática desportiva serão obrigatoriamente distribuídos entre as entidades de práticas desportivas que
contribuíram para a formação do atleta, na proporção
de: (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
I – 1% (um por cento) para cada ano de formação
do atleta, dos 14 (quatorze) aos 17 (dezessete) anos de
idade, inclusive; e (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
II – 0,5% (meio por cento) para cada ano de formação, dos 18 (dezoito) aos 19 (dezenove) anos de
idade, inclusive. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 1º Caberá à entidade de prática desportiva cessionária do atleta reter do valor a ser pago à entidade
de prática desportiva cedente 5% (cinco por cento) do
valor acordado para a transferência, distribuindo-os às
entidades de prática desportiva que contribuíram para a
formação do atleta. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 2º Como exceção à regra estabelecida no § 1o
deste artigo, caso o atleta se desvincule da entidade de
prática desportiva de forma unilateral, mediante pagamento da cláusula indenizatória desportiva prevista no
inciso I do art. 28 desta Lei, caberá à entidade de prática
desportiva que recebeu a cláusula indenizatória desportiva distribuir 5% (cinco por cento) de tal montante às
entidades de prática desportiva responsáveis pela formação do atleta. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 3º O percentual devido às entidades de prática
desportiva formadoras do atleta deverá ser calculado
sempre de acordo com certidão a ser fornecida pela

MAIO DE23887
2013

Quarta-feira 8

entidade nacional de administração do desporto, e os
valores distribuídos proporcionalmente em até 30 (trinta) dias da efetiva transferência, cabendo-lhe exigir o
cumprimento do que dispõe este parágrafo. (Incluído
pela Lei nº 12.395, de 2011).
Art. 30. O contrato de trabalho do atleta profissional terá prazo determinado, com vigência nunca
inferior a três meses.
Art. 30. O contrato de trabalho do atleta profissional terá prazo determinado, com vigência nunca inferior a três meses nem superior a cinco anos. (Redação
dada pela Lei nº 9.981, de 2000)
Parágrafo único. Não se aplica ao contrato de
trabalho do atleta profissional o disposto no art. 445
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. (Incluído
pela Lei nº 9.981, de 2000)
Parágrafo único. Não se aplica ao contrato especial de trabalho desportivo do atleta profissional
o disposto nos arts. 445 e 451 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943. (Redação dada pela Lei
nº 12.395, de 2011).
Art. 31. A entidade de prática desportiva empregadora que estiver com pagamento de salário de atleta
profissional em atraso, no todo ou em parte, por período igual ou superior a três meses, terá o contrato de
trabalho daquele atleta rescindido, ficando o atleta livre
para se transferir para qualquer outra agremiação de
mesma modalidade, nacional ou internacional, e exigir
a multa rescisória e os haveres devidos.
Art. 37. O contrato de estágio do atleta semiprofissional obedecerá a modelo padrão, constante
da regulamentação desta Lei. (Revogado pela Lei nº
9.981, de 14.7.2000)
Art. 38. Qualquer cessão ou transferência de
atleta profissional, na vigência do contrato de trabalho,
depende de formal e expressa anuência deste, e será
isenta de qualquer taxa que venha a ser cobrada pela
entidade de administração.
Art. 38. Qualquer cessão ou transferência de
atleta profissional ou não-profissional depende de sua
formal e expressa anuência. (Redação dada pela Lei
nº 9.981, de 2000)
Art. 39. A transferência do atleta profissional de
uma entidade de prática desportiva para outra do
mesmo gênero poderá ser temporária (contrato de
empréstimo) e o novo contrato celebrado deverá ser
por período igual ou menor que o anterior, ficando o
atleta sujeito à cláusula de retorno à entidade de prática desportiva cedente, vigorando no retorno o antigo
contrato, quando for o caso.
Art. 39. O atleta cedido temporariamente a outra
entidade de prática desportiva que tiver os salários
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em atraso, no todo ou em parte, por mais de 2 (dois)
meses, notificará a entidade de prática desportiva cedente para, querendo, purgar a mora, no prazo de 15
(quinze) dias, não se aplicando, nesse caso, o disposto
no caput do art. 31 desta Lei. (Redação dada pela Lei
nº 12.395, de 2011).
§ 1º O não pagamento ao atleta de salário e contribuições previstas em lei por parte da entidade de prática
desportiva cessionária, por 2 (dois) meses, implicará a
rescisão do contrato de empréstimo e a incidência da
cláusula compensatória desportiva nele prevista, a ser
paga ao atleta pela entidade de prática desportiva cessionária. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 2º Ocorrendo a rescisão mencionada no § 1º
deste artigo, o atleta deverá retornar à entidade de prática desportiva cedente para cumprir o antigo contrato
especial de trabalho desportivo. (Incluído pela Lei nº
12.395, de 2011).
Art. 41. A participação de atletas profissionais em
seleções será estabelecida na forma como acordarem
a entidade de administração convocante e a entidade
de prática desportiva cedente.
§ 1o A entidade convocadora indenizará a cedente
dos encargos previstos no contrato de trabalho, pelo
período em que durar a convocação do atleta, sem
prejuízo de eventuais ajustes celebrados entre este e
a entidade convocadora.
§ 2o O período de convocação estender-se-á até
a reintegração do atleta à entidade que o cedeu, apto
a exercer sua atividade.
Art. 42. Às entidades de prática desportiva pertence o direito de negociar, autorizar e proibir a fixação, a transmissão ou retransmissão de imagem de
espetáculo ou eventos desportivos de que participem.
§ 1o Salvo convenção em contrário, vinte por cento do preço total da autorização, como mínimo, será
distribuído, em partes iguais, aos atletas profissionais
participantes do espetáculo ou evento.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica a flagrantes de espetáculo ou evento desportivo para fins,
exclusivamente, jornalísticos ou educativos, cuja duração, no conjunto, não exceda de três por cento do
total do tempo previsto para o espetáculo.
Art. 42. Pertence às entidades de prática desportiva o direito de arena, consistente na prerrogativa
exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a captação,
a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão
ou a reprodução de imagens, por qualquer meio ou
processo, de espetáculo desportivo de que participem. (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 1º Salvo convenção coletiva de trabalho em
contrário, 5% (cinco por cento) da receita proveniente da exploração de direitos desportivos audiovisuais
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serão repassados aos sindicatos de atletas profissionais, e estes distribuirão, em partes iguais, aos atletas profissionais participantes do espetáculo, como
parcela de natureza civil. (Redação dada pela Lei nº
12.395, de 2011).
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica à exibição de flagrantes de espetáculo ou evento desportivo
para fins exclusivamente jornalísticos, desportivos ou
educativos, respeitadas as seguintes condições: (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).
I – a captação das imagens para a exibição de
flagrante de espetáculo ou evento desportivo dar-se-á
em locais reservados, nos estádios e ginásios, para
não detentores de direitos ou, caso não disponíveis,
mediante o fornecimento das imagens pelo detentor de
direitos locais para a respectiva mídia; (Incluído pela
Lei nº 12.395, de 2011).
II – a duração de todas as imagens do flagrante do
espetáculo ou evento desportivo exibidas não poderá
exceder 3% (três por cento) do total do tempo de espetáculo ou evento; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
III – é proibida a associação das imagens exibidas
com base neste artigo a qualquer forma de patrocínio,
propaganda ou promoção comercial. (Incluído pela Lei
nº 12.395, de 2011).
§ 3o O espectador pagante, por qualquer meio,
de espetáculo ou evento desportivo equipara-se, para
todos os efeitos legais, ao consumidor, nos termos do
art. 2º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 43. É vedada a participação em competições
desportivas profissionais de atletas amadores de qualquer idade e de semiprofissionais com idade superior
a vinte anos.
Art. 43. É vedada a participação em competições
desportivas profissionais de atletas não-profissionais
com idade superior a vinte anos. (Redação dada pela
Lei nº 9.981, de 2000)
Art. 44. É vedada a prática do profissionalismo,
em qualquer modalidade, quando se tratar de:
I – desporto educacional, seja nos estabelecimentos escolares de 1º e 2º graus ou superiores;
II – desporto militar;
III – menores até a idade de dezesseis anos
completos.
Art. 45. As entidades de prática desportiva serão
obrigadas a contratar seguro de acidentes pessoais e
do trabalho para os atletas profissionais e semiprofissionais a elas vinculados, com o objetivo de cobrir os
riscos a que estão sujeitos.
Parágrafo único. Para os atletas profissionais,
o prêmio mínimo de que trata este artigo deverá corresponder à importância total anual da remuneração
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ajustada, e, para os atletas semiprofissionais, ao total
das verbas de incentivos materiais.
Art. 45. As entidades de prática desportiva são
obrigadas a contratar seguro de acidentes de trabalho para atletas profissionais a ela vinculados, com o
objetivo de cobrir os riscos a que eles estão sujeitos.
(Redação dada pela Lei nº 9.981, de 2000)
Parágrafo único. A importância segurada deve
garantir direito a uma indenização mínima correspondente ao valor total anual da remuneração ajustada no
caso dos atletas profissionais. (Redação dada pela Lei
nº 9.981, de 2000)
Art. 45. As entidades de prática desportiva são
obrigadas a contratar seguro de vida e de acidentes
pessoais, vinculado à atividade desportiva, para os
atletas profissionais, com o objetivo de cobrir os riscos
a que eles estão sujeitos. (Redação dada pela Lei nº
12.395, de 2011).
§ 1º A importância segurada deve garantir ao
atleta profissional, ou ao beneficiário por ele indicado
no contrato de seguro, o direito a indenização mínima
correspondente ao valor anual da remuneração pactuada. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).
§ 2º A entidade de prática desportiva é responsável pelas despesas médico-hospitalares e de medicamentos necessários ao restabelecimento do atleta
enquanto a seguradora não fizer o pagamento da indenização a que se refere o § 1o deste artigo. (Incluído
pela Lei nº 12.395, de 2011).
Art. 46. A presença de atleta de nacionalidade
estrangeira, com visto temporário de trabalho previsto
no inciso V do art. 13 da Lei no 6.815, de 19 de agosto
de 1980, como integrante da equipe de competição da
entidade de prática desportiva, caracteriza para os termos desta Lei, a prática desportiva profissional, tornando
obrigatório o enquadramento previsto no caput do art. 27.
§ 1o É vedada a participação de atleta de nacionalidade estrangeira como integrante de equipe de competição de entidade de prática desportiva nacional nos
campeonatos oficiais, quando o visto de trabalho temporário expedido pelo Ministério do Trabalho recair no
inciso III do art. 13 da Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980.
§ 2o A entidade de administração do desporto será
obrigada a exigir da entidade de prática desportiva o
comprovante do visto de trabalho do atleta de nacionalidade estrangeira fornecido pelo Ministério do Trabalho,
sob pena de cancelamento da inscrição desportiva.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos Sociais; e de Educação,
Cultura e Esporte, cabendo à última a decisão
terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Há sobre a mesa o Ofício nº 686, de 7 de maio de
2013 – referente ao Requerimento nº 344, de 2013,
aprovado no dia 25 de abril de 2013 –, da Senadora
Ana Amélia, por meio do qual comunica que não participou das reuniões junto ao Parlamento Chileno, em
Santiago, no Chile, nos dias 4 a 8 de maio de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO Nº 686/2013 – GSAAME
Brasília, 7 de maio de 2013
Caro Presidente Senador Renan Calheiros,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico que
não participei da viagem objeto do Requerimento nº
344, de 2013, aprovado no último dia 25-4-2013, que
trata sobre a minha participação em reuniões junto
ao Parlamento Chileno, no período de 4 a 8 de maio
de 2013.
Ocorre que hoje a Comissão de Assuntos Econômicos deliberará sobre os destaques apresentados
ao Projeto de Resolução nº 1, de 2013, entre eles um
de minha autoria, que é de grande interesse para o
Rio Grande do Sul.
Certa da sua atenção para o assunto, aproveito
para renovar-lhe meus protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Senadora Ana Amélia, PP/RS.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designou o Senador Alfredo Nascimento para integrar, como titular, a Comissão de Assuntos Econômicos, em substituição ao Senador Gim,
que passará a ocupar a primeira suplência da referida
Comissão, nos termos do Ofício nº 102, de 2013, da
Liderança do Bloco União e Força.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 102/2013-BLUFOR
Brasília, 7 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Alfredo Nascimento como membro Titular da Comissão
de Assuntos Econômicos – CAE, em vaga anterior-
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mente ocupada pelo nobre Senador Gim, que passará
a ocupar a Primeira Suplência da referida comissão.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidente Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Pois não, Senador Mário Couto, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Paim, eu
faço a opção por falar pela inscrição, depois da Ordem
do Dia, e chamo a atenção da minha terra querida, o
Estado do Pará: vou fazer um pronunciamento chamado “bomba”, Presidente, e quero que o povo da
minha terra esteja atento, principalmente a imprensa
do Estado do Pará.
Espero também ter a sorte de que a pauta não
seja longa e eu possa falar até as 18 horas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª está inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Então, a minha opção é para falar como o primeiro Líder
inscrito depois da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Isso. E o Senador Francisco Dornelles, que
passou aqui...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – ... vai ser o primeiro antes da Ordem do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Mozarildo Cavalcanti, como orador inscrito,
pelo tempo de 10 minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, eu tenho me ocupado – e
também ocupado esta tribuna muitas vezes – em abordar um tema que angustia toda a população brasileira,
a questão da saúde, tanto a saúde pública quanto a
saúde dita suplementar, a dos planos de saúde e até
mesmo do atendimento privado. E o faço porque, lamentavelmente, no setor público, no chamado SUS, e
nos planos de saúde, as queixas são volumosas e de
toda ordem, e há um movimento sempre no sentido
de se argumentar que faltam recursos para a saúde.
Na verdade, falta o Governo Federal, a União,
definir um percentual realmente fixo para aplicação mínima no setor de saúde. Não adianta dizer que aplica
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até mais do que 10% se não está amarrado nos 10%,
enquanto que, para os Municípios, está amarrado em
15% e, para os Estados, em 12% o volume de recursos do Orçamento destinados à saúde.
Infelizmente, o mal maior, eu sempre digo, não
tem sido a falta de recursos; tem sido a presença exacerbada da corrupção na área de saúde. Mas eu tenho dito aqui também que confio muito – e ouvi S. Exª
agora, recentemente, numa audiência na Comissão
de Assuntos Sociais –, pelo que o Ministro Alexandre
Padilha vem fazendo e pelo que planeja fazer, que
esse quadro vai melhorar muito, tanto no que tange
ao serviço público, por meio do SUS, quanto no que
tange aos planos de saúde, que atendem muito mal
à população.
Mas, hoje, eu quero falar de uma coisa, digamos,
boa nesta área de saúde. Eu quero homenagear os oftalmologistas e as colegas oftalmologistas pelo seu dia,
que transcorre hoje. Todas as especialidades médicas
são importantes, não há dúvida, mas a oftalmologia é
uma especialidade que se destaca muito, porque as
lesões e as patologias oculares constituem realmente
óbices que, embora possam ser superados por outras
formas, tiram muito da qualidade de vida do cidadão
ou da cidadã.
Eu quero reproduzir aqui um artigo a respeito
da oftalmologia neste dia 7 de maio: “Hoje é o Dia do
Oftalmologista”.
A história da Oftalmologia ocupa um lugar
especial na evolução da medicina em virtude
das peculiaridades do órgão da visão. A importância de sua função e o mistério de seu
funcionamento fizeram com que, durante muito tempo, fossem atribuídos ao olho poderes
mágicos, benfazejos ou nefastos, capazes de
lançar mau-olhado ou quebranto.
Oftalmologia é a especialidade médica à qual
cabem o estudo, o diagnóstico e o tratamento
das doenças e lesões do olho e seus órgãos
conexos.
Foi um dos primeiros ramos da medicina a
ser tratado como especialidade independente.
Os antigos egípcios já estudavam o órgão da
visão, mas a oftalmologia clínica começou realmente com os gregos [vejam que, há muito
tempo].
Hipócrates [que é o patrono da Medicina, vamos dizer assim] e seus alunos estudaram
minuciosamente as doenças oculares. Datam
dessa época as primeiras descrições anatômicas do olho.
A oftalmologia romana foi herdeira direta da
medicina grega e, particularmente, da escola
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de Alexandria. Entre os árabes, teve grande
importância a obra “Dez tratados sobre o olho”,
de Hunayn ibn Ishaq.
O oftalmologista se dedica não só aos aspectos
patológicos da visão, mas também à análise de
sua fisiologia [isto é, do seu funcionamento].
O sistema óptico do olho pode ser equiparado,
em termos físicos, a uma lente convergente
capaz de projetar imagens invertidas e reduzidas dos objetos sobre [uma tela, no caso] a
retina, membrana mais interna do globo ocular.
A correta focalização de uma imagem depende
do poder de refração do cristalino, corpo transparente
biconvexo que funciona como lente convergente, capaz
de projetar imagens invertidas e imagens invertidas e
reduzidas dos objetos sobre a retina, membrana mais
interna [como já falei].
Quero também dizer que:
Muitas das patologias oftalmológicas podem
causar sérios danos à visão quando já estão
em estado avançado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 180 milhões de pessoas em todo o mundo apresentam algum tipo de deficiência visual. Vejam que
o número não é desprezível: 180 milhões de
pessoas. Dos quais, 50 milhões já estão cegas
e 135 milhões correm o risco de assim ficar.
Para alterar esse quadro, a melhor solução
ainda é a prevenção. Entretanto, dados apontam que, no Brasil, a prevenção de doenças
oculares ainda é muito aquém do ideal. Males
como a catarata, o glaucoma e a degeneração
macular ainda cegam muitos brasileiros, Senador Paim, mesmo sendo doenças passíveis
de tratamento e controle.
No dia 7 de maio, hoje, comemora-se o Dia do
Oftalmologista. E a data reforça a importância
de visitar regularmente esses profissionais,
que podem prevenir várias doenças oculares.
De acordo com a oftalmologista Patrícia Martins, a consulta rotineira em oftalmologia é
importante para evitar a perda visual por doenças em que o diagnóstico precoce altera
a sua evolução. “Patologias como glaucoma
e retinopatia diabética podem ser facilmente
controladas se houver o diagnóstico precoce
pelo médico oftalmologista, mas são justamente essas doenças as mais negligenciadas pela população, uma vez que a evolução
desses males ocorre de forma silenciosa e
assintomática nos casos iniciais, que são os
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de melhor prognóstico”, afirma a médica que
é especialista em plástica ocular.
Por isso, os cuidados com a visão são importantes em todas as fases da vida, sendo que
a prevenção deve começar ainda na infância.
Logo ao nascer, os bebês devem ser levados
ao oftalmologista para fazer o teste do olhinho,
que pode diagnosticar e prevenir doenças como
traumas de parto, retinopatia da prematuridade,
ametropias e opacidades do meio (problemas
de córnea e catarata). “O teste se caracteriza
pela emissão de um feixe luminoso nos olhos
da criança, permitindo examinar o reflexo que
vem das pupilas. Se a criança tiver uma visão
saudável, quando a luz atingir a retina, observa-se um reflexo vermelho, que demonstra que a
luz está passando normalmente, estimulando
o desenvolvimento da visão”.
A ambliopia é outra patologia que, se não tratada na infância, pode vir a comprometer a
visão. Conhecida também como a doença do
olho preguiçoso, pode ser causada pelo estrabismo ou diferença de grau muito grande
entre um olho e outro. É uma doença que se
caracteriza por uma dificuldade na visão, sem
que se perceba nenhuma alteração aparente.
Um dos olhos não é estimulado nos primeiros
anos de vida e por isso a criança não aprende
a enxergar. O diagnóstico é feito através de
uma consulta de rotina. Quando não tratada
antes dos oito anos de idade, a consequência é a perda parcial ou total da visão do olho
acometido.
Senador Paim, vou pedir a V. Exª que dê como
lido o restante dessa matéria, que considero importante, mas quero deixar realmente não só um alerta,
mas um apelo à população. Atentem bem, senhores
pais, até uma criança recém-nascida precisa, logo de
imediato, passar por um exame oftalmológico. Muitas
doenças podem ser evitadas se detectadas precocemente. Uma vez diagnosticadas, há sempre uma forma de tratamento.
É de se espantar, portanto, os dados, Senador
Dornelles, que a Organização Mundial de Saúde publica de que 180 milhões de pessoas em todo mundo
já apresentam algum problema sério de deficiência
visual e, dessas, 50 milhões já estão cegas e 135 milhões correm o risco de ficar.
Acho, pois, muito importante que os governos,
tanto o federal, quanto o estadual, quanto o municipal,
façam até mutirões de exames. Quando fui Secretário
de Saúde, lancei um programa, em Roraima, chamado “Saúde com Você”, em que, aos sábados, íamos
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cada vez a um bairro diferente e levávamos todas as
especialidades. Era impressionante a quantidade de
pessoas que passavam pelo clínico e terminavam indo
para o oftalmologista, porque as pessoas, seja por falta
de poder aquisitivo, seja por falta de orientação, não o
procuram precocemente.
Portanto, quero deixar, juntamente com meus
parabéns aos colegas oftalmologistas, o apelo à população, aos pais, às pessoas adultas, que realmente
se preocupem com a saúde ocular das crianças e dos
mais velhos, porque não é mais normal ir perdendo a
visão quando se vai avançando na idade. Hoje existe
uma quantidade, uma gama de recursos capazes de
devolver a visão de maneira muito adequada.
Portanto, Senador Paim, peço a transcrição, na
íntegra, do resto desta matéria e encerro abraçando
os oftalmologistas e as oftalmologistas do meu querido
Estado de Roraima e de todo o Brasil.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
MOZARILDO CAVALCANTI EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
HOJE É DIA DO OFTALMOLIGISTA
A história da oftalmologia ocupa um lugar especial na evolução da medicina em virtude das peculiaridades do órgão da visão: a importância de sua função e o mistério de seu funcionamento fizeram com
que, durante muito tempo, fossem atribuídos ao olho
poderes mágicos, benfazejos ou nefastos, capazes
de lançar mau-olhado ou quebranto. Oftalmologia é a
especialidade médica à qual cabem o estudo, o diagnóstico e o tratamento das doenças e lesões do olho
e seus órgãos anexos. Foi um dos primeiros ramos da
medicina a ser tratado como especialidade independente. Os antigos egípcios já estudavam o órgão da
visão, mas a oftalmologia clínica começou realmente
com os gregos. Hipócrates e seus alunos estudaram
minuciosamente as doenças oculares. Datam dessa
época as primeiras descrições anatômicas do olho. A
oftalmologia romana foi herdeira direta da medicina
grega e, particularmente, da escola de Alexandria.
Entre os árabes, teve grande importância a obra “Dez
tratados sobre o olho”, de Hunayn ibn Ishaq.
O oftalmologista se dedica não só aos aspectos
patológicos da visão, mas também à análise de sua
fisiologia. O sistema óptico do olho pode ser equiparado, em termos físicos, a uma lente convergente capaz
de projetar imagens invertidas e reduzidas dos objetos sobre a retina, membrana mais interna do globo
ocular. A correta focalização de uma imagem depende
do poder de refração do cristalino, corpo transparente
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biconvexo que funciona como lente convergente capaz
de projetar imagens invertidas e reduzidas dos objetos
sobre a retina, membrana mais interna do globo ocular.
No Dia do Oftalmologista, especialistas reforçam
a importância da prevenção de doenças oculares
Muitas patologias podem causar sérios danos à
visão quando já estão em estado avançado. De acordo
com a Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca de
180 milhões de pessoas em todo o mundo apresentam
algum tipo de deficiência visual. Dos quais, 50 milhões
já estão cegas e 135 milhões correm o risco de ficar.
Para alterar este quadro, a melhor solução ainda é a
prevenção. Entretanto dados apontam que, no Brasil, a
prevenção de doenças oculares ainda é muito aquém.
Males como catarata, glaucoma e degeneração macular ainda cegam muitos brasileiros, mesmo sendo
doenças passíveis de tratamento e controle.
No dia 7 de maio comemora-se o Dia do Oftalmologista. E a data reforça a importância de visitar regularmente estes profissionais que podem prevenir várias
doenças oculares. De acordo com o oftalmologista,
Patrícia Martins, a consulta rotineira em oftalmologia
é importante para evitar a perda visual por doenças
em que o diagnóstico precoce altera a sua evolução.
“Patologias como glaucoma e retinopatia diabética
podem ser facilmente controladas se houver o diagnóstico precoce pelo médico oftalmologista, mas são
justamente essas as doenças as mais negligenciadas
pela população, uma vez que a evolução desses males
ocorre de forma silenciosa e assintomática nos casos
iniciais, que são os de melhor prognóstico”, afirma a
médica que é especialista em plástica ocular.
Por isso, os cuidados com a visão são importantes
em todas as fases da vida, sendo que a prevenção deve
começar ainda na infância. Logo ao nascer, os bebês
devem ser levados ao oftalmologista para fazer o teste
do olhinho que pode diagnosticar e prevenir doenças
como traumas de parto, retinopatia da prematuridade,
ametropias e opacidades de meio (problemas de córnea, catarata). “O teste se caracteriza pela emissão
de um feixe luminoso nos olhos da criança permitindo
examinar o reflexo que vem das pupilas. Se a criança
tiver uma visão saudável, quando a luz atingir a retina, observa-se um reflexo vermelho, que demonstra
que a luz está passando normalmente, estimulando o
desenvolvimento da visão”, explica a especialista em
oftalmopediatria e estrabismo, Carolina Maia.
A ambliopia é outra patologia, que senão tratada
na infância, pode vir a comprometer a visão. Conhecida
também como a doença do olho preguiçoso pode ser
causada pelo estrabismo ou diferença de grau muito
grande entre um olho e outro. “É uma doença que se
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caracteriza por uma dificuldade na visão, sem que se
perceba nenhuma alteração aparente. Um dos olhos
não é estimulado nos primeiros anos de vida e por
isso a criança não aprende a enxergar. O diagnóstico
é feito através de uma consulta de rotina, quando não
tratada antes dos oito anos de idade, a consequência é
a perda parcial ou total da visão do olho acometido. O
ideal é que crianças menores de 2 anos sejam levadas
a cada 06 meses ao oftalmologista e as maiores de 2
anos e adultos façam o exame anual”, relata Carolina.
Em cada etapa da vida, os olhos apresentam um
ponto crítico, ou seja, algo em que se deve prestar mais
atenção. Na infância, o estrabismo; na adolescência,
os erros de refração; e na vida adulta, a vista cansada, a catarata, a retinopatia diabética, o glaucoma e
a degeneração macular relacionada a idade (DMRI).
Esta última doença, por sinal ainda muito desconhecida entre as pessoas, é uma das grandes responsáveis
por cegueira irreversível em pacientes com mais de 60
anos. Caracteriza-se por perda da visão central, que
é a visão responsável por detalhes (cores e formas),
atrapalhando, assim, atividades simples como ler, dirigir, assistir televisão.
“É sempre bom ter em mente que a visão também
envelhece com a idade. Portanto, devem sim existir
cuidados especiais com o idoso, porque é justamente
na terceira idade que muitos das doenças oculares se
manifestam ou se intensificam. Muitas vezes, o diagnóstico e tratamento precoces podem evitar a perda
visual”, alerta o oftalmologista Clovis Carvalho, especialista em retina.
O retinólogo afirma que o exame oftalmológico
é uma avaliação geral da visão, devendo ser feito em
todas a idades. Vai desde o teste do olhinho no nascimento até exames realizados por aparelhos mais
modernos para as diferentes patologias. “A prevenção
é a chave para o sucesso da saúde ocular, daí a importância da realização dos exames de rotina como a
refração, que é responsável em dizer qual é o ‘grau’ do
paciente; a avaliação externa, que verifica a presença
de anormalidades nas pálpebras, vias lacrimais e de
estrabismo; a biomicroscopia do segmento anterior,
que pode indicar a presença de catarata; a tonometria,
para aferir a pressão intra-ocular; e o fundo de olho,
que revela detalhes da retina e possíveis alterações
da mesma. Dependendo do resultado destes, o oftalmologista pode solicitar a realização de outros exames
mais detalhados para pormenorizar a saúde ocular”,
acrescenta Carvalho.
É preciso desmistificar a ideia de que a procura
por um médico oftalmologista só deve ocorrer diante
do desenvolvimento aparente de alguma doença. Fazer
exames periódicos ainda é a melhor forma de garan-
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tir uma visão saudável e precaver certas patologias,
já que muitas delas podem ser desaceleradas ou até
mesmo curadas se descobertas a tempo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Mozarildo Cavalcanti, meus cumprimentos
pelo pronunciamento.
Enquanto o Senador Dornelles se dirige à tribuna
para fazer uma comunicação como Líder, convido V.
Exª a presidir, pois sou o próximo inscrito.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Mozarildo, é uma satisfação muito grande
subir a esta tribuna numa sessão presidida por V. Exª.
Srªs e Srs. Senadores, os números relacionados
com as contas externas do primeiro trimestre de 2013
devem ser examinados com muito realismo.
O superávit da balança comercial, que alcançou
US$20 bilhões em 2012, apresentou, no primeiro trimestre de 2013, um déficit em torno de US$5 bilhões.
Houve queda na exportação de industrializados, de
semielaborados e de primários, bem como uma redução generalizada por destino geográfico. A economia
desaquecida dos países desenvolvidos, a queda no
preço da maioria dos produtos primários, o protecionismo argentino em relação aos produtos industrializados
e o câmbio ainda valorizado afetaram as exportações
brasileiras. Por outro lado, o crescimento da economia
do País, embora aquém do desejado, baseado em um
volume de consumo superior ao coberto pela oferta
interna, continuou pressionando as importações e o
resultado da balança comercial apresentou um déficit
considerável.
O mesmo ocorreu com as contas de rendas e
serviços, cujos déficits passaram, respectivamente,
de US$6 bilhões para US$10 bilhões e de US$9,3 bilhões para US$10,5 bilhões entre os primeiros trimestres de 2012 e de 2013. Na conta de rendas, chama
atenção a remessa de lucros e dividendos, que passou
de US$3,5 bilhões para US$7 bilhões. Dessa forma,
o déficit das contas de serviços e rendas atingiu, no
período, aproximadamente, US$20 bilhões, que, adicionado ao déficit de US$5 bilhões da balança comercial, resultaram em um déficit em conta corrente de
US$25 bilhões. Tal cifra, no mesmo período de 2012,
tinha sido de US$12 bilhões.
O investimento direto do exterior no primeiro trimestre de 2012 – US$15 bilhões – cobriu o déficit em
conta corrente de US$12 bilhões.
Porém, o mesmo não aconteceu em 2013, em
que o déficit de conta corrente de US$24 bilhões não
foi coberto pelo investimento direto de US$13 bilhões.
As reservas cambiais já alcançam US$370 bilhões, superior à dívida externa de US$317 bilhões, e
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os investimentos financeiros do exterior continuam a
entrar no Brasil, o que coloca hoje o País em situação
cambial de conforto.
Entretanto, Sr. Presidente, este é o momento de o
Governo olhar com maior atenção as contas externas,
desenvolvendo um esforço para a redução do custo
Brasil, essencial para o incremento da exportação de
manufaturados, aperfeiçoar a administração tributária,
no sentido de desburocratizar e permitir que as empresas utilizem, em prazo mais curto, os créditos tributários acumulados com a exportação, e, acima de tudo,
de o Governo adotar, na realidade, de verdade, uma
política de câmbio flutuante, que é sempre a mais forte
vacina contra qualquer problema de natureza cambial.
Sr. Presidente, muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Francisco Dornelles, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti.

proposta que atenda a todos, uma proposta que atenda ao Poder Público, à sociedade e também ao setor
privado, no sentido de simplificar o imposto e reduzir
a chamada guerra fiscal, que acaba por degradar as
finanças estaduais, já bastante comprometidas.
A guerra fiscal, em momentos anteriores, serviu
de instrumento para os Estados atraírem investimentos,
atraírem novas empresas, gerando emprego e renda,
através de benefícios sobre o ICMS que seria arrecadado com esses novos empreendimentos. Ocorre,
porém, que, após diversos anos praticando a guerra
fiscal, o mecanismo de incentivo foi virando um verdadeiro leilão, leilão de receitas do ICMS e do dinheiro
público dos Estados e dos Municípios, que acabam
recebendo menos repasse do imposto.
Por essas razões, Sr. Presidente, os objetivos
da reforma tributária, mais especificamente da reforma do ICMS, foram apontados pelo Governo Federal,
quais sejam:

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Com a palavra o Senador Paulo Paim,
do PT do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Mozarildo Cavalcanti, que preside esta sessão,
a CAE está discutindo hoje a questão do ICMS, uma
preocupação de todos os Estados. Lamentavelmente,
as emendas que mais atendiam, no nosso entendimento, a visão do Rio Grande do Sul, dos Estados do
Sul, eram aquelas apresentadas pelo Senador Suplicy,
que, pelas informações que recebi – não faço parte da
Comissão –, foram derrotadas. Mas faço aqui o meu
pronunciamento sobre o tema porque, no dia específico
em que o Plenário for debater, eu me debruçarei sobre
essa questão, mais uma vez, com a mesma convicção.
Sr. Presidente, uso a palavra neste momento para
fazer alguns comentários a respeito da Proposta de Resolução do Senado chamada PRS nº 1, de 2013, que
trata das alíquotas interestaduais do ICMS, o principal
imposto estadual e o maior imposto em arrecadação
do País, chegando a mais de R$325 bilhões em 2012.
Isto reforça a importância do tema que esta Casa e
este Plenário terão de decidir.
Se levarmos em conta que as matérias de competência das resoluções do Senado são discutidas
e apreciadas por nós, Senadores e Senadoras, sem
tramitação na Câmara dos Deputados, a nossa responsabilidade aumenta muito mais. Tudo, tudo será
decidido aqui neste Plenário.
Antes de tudo, Sr. Presidente, eu gostaria de dizer da boa intenção do Senador Delcídio do Amaral,
que tem se empenhado na tentativa de construir uma

Senhoras e senhores, eu queria também destacar que, quanto à simplificação do imposto, que viria
através da unificação das alíquotas interestaduais, o
substitutivo aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos não atende às expectativas. Confirmado, porque piorou hoje pela manhã.
O objetivo do Governo Federal, com o qual concordamos, seria chegar a uma alíquota única, repito,
com redução gradual e convergência em 4%.
Hoje, temos duas alíquotas interestaduais no
ICMS: a alíquota de 12%, que incide sobre 83% das
operações interestaduais, e a alíquota de 7%, que incide sobre 17% das operações, que são aquelas destinadas às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste
e ao Espírito Santo, já reservando, hoje, uma parcela
maior do imposto para os Estados citados.

1) a simplificação do imposto, através da unificação das alíquotas interestaduais, com redução
gradual para 4%. Ao mesmo tempo, evitaria,
assim, as simulações de operações e a fraude;
2) a redução da guerra fiscal, através da migração
do imposto para o destino, ou seja, para o Estado
onde as mercadorias ou bens serão consumidos,
deixando menos imposto para o Estado produtor
conceder incentivos;
3) a obrigatoriedade da aprovação, pelo Confaz,
dos novos incentivos, dando segurança jurídica
para as empresas, evitando ilegalidades e, também, o ferimento mortal da nossa Constituição.
4) o tratamento específico para a convalidação
dos benefícios já existentes, muitos deles ilegais
ou inconstitucionais, concedendo prazo para o
fim da fruição.
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O substitutivo aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, na realidade, inclui uma terceira
alíquota interestadual, de 4%, além de criar exceções
para o gás natural, para a Zona Franca de Manaus e
Áreas de Livre Comércio e para as saídas da indústria e de produtos agropecuários do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste destinados ao Sul e ao Sudeste.
Teremos, então, Sr. Presidente, três alíquotas no
ICMS em vez de uma única alíquota de 4%, como era
a proposta original. Isto, ao invés de simplificar, tornará
o imposto mais complexo e com inúmeras exceções.
Em segundo lugar, Senadoras e Senadores, a
redução da guerra fiscal também seria feita através
da unificação e da redução da alíquota para 4%. Desta forma, os chamados Estados produtores, que vendem para outros Estados, não teriam muito espaço
para conceder incentivos pela receita das operações
interestaduais. Teriam apenas 4%, pois a diferença do
imposto ficaria para o Estado de destino, ou Estado
consumidor das mercadorias.
Ocorre, Sr. Presidente, que o substitutivo aprovado manteve a alíquota elevada de 12% para as saídas da Zona Franca de Manaus e das Áreas de Livre
Comércio, estabelecendo também uma alíquota mais
elevada de 7% nas saídas da indústria e de produtos
agropecuários das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste destinados às Regiões Sul e Sudeste.
Além disso, foi estabelecida uma exceção específica para o gás natural, com alíquota de 12%. Isto,
senhores, mantém, para os Estados dessas Regiões,
um poder de continuar realizando a guerra fiscal, Senador Delcídio, com essas alíquotas mais elevadas e
diferenciadas em relação aos demais Estados.
Além de manter a guerra fiscal para os Estados
dessas regiões, a proposta, por suas alíquotas diferenciadas e exceções, permitirá, inclusive, as simulações
de operações, o conhecido “passeio” de notas fiscais,
entre outras fraudes, na busca do imposto mais baixo
ou com maior incentivo fiscal.
Se o Substitutivo não atende aos objetivos da reforma do ICMS, especialmente quanto à simplificação,
harmonização e redução da guerra fiscal, temos que
analisar as alternativas e perguntar para que mesmo
esse Substitutivo veio.
O ideal seria alcançarmos a convergência original
para a alíquota única de 4%, conforme propôs o Governo Federal, ainda que, para chegar a um consenso,
fosse necessária uma transição até mesmo mais longa.
Não sendo possível chegar à alíquota única, entendemos que a Emenda nº 40, proposta pelo Senador Suplicy, é mais razoável e reduz um pouco o efeito
dessas exceções inseridas no Substitutivo aprovado.
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Como as emendas não foram aprovadas, nós faremos o bom combate, aqui, no plenário do Senado,
com esse objetivo.
A referida emenda reduz a alíquota de 12% aplicável ao gás natural e às saídas da Zona Franca de
Manaus para 7%, de forma gradual.
Assim, não teremos mais três alíquotas...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... mantendo apenas duas, como acontece hoje, Sr. Presidente. Teríamos apenas as alíquotas de 4% e de 7%,
sendo que a alíquota de 4% seria aplicada à maioria
das operações.
Cabe aqui um argumento que considero importante destacar. Um dos objetivos da reforma é transferir mais ICMS para os Estados de destino ou onde
acontecerá o consumo.
Pois bem, Senador Delcídio, a alíquota interna do
gás natural no Rio Grande do Sul é de 12%. Se o Mato
Grosso do Sul importar o gás da Bolívia e remeter ao
nosso Estado com alíquota de 12%, não restará diferença de imposto para os gaúchos. Isto não transfere
mais imposto para o Estado consumidor. Nesse caso,
o Rio Grande sequer reparte o ICMS.
Exmos Srs. Senadores, essa proposta confere todo
o imposto ao Estado de origem, nada deixando para
o de destino.
O mesmo acontece com o gás natural que os
gaúchos compram do Sul e do Sudeste, em que a alíquota também seria de 12%. Não podemos concordar
que um imposto sobre combustível, que é o caso do
gás natural, fique integralmente no Estado produtor.
Ao contrário, a tributação do gás deveria ser igual
à dos combustíveis e dos derivados do petróleo e à da
energia elétrica, em que o imposto é arrecadado no
Estado onde acontece o consumo, de forma integral.
Não há motivação para aceitarmos exceções.
Sr. Presidente, entendemos que a alíquota de
7%, conforme propõe o Senador Suplicy, é suficiente
para preservar os recursos do Estado do Mato Grosso
do Sul, considerando ainda que haverá compensação
das eventuais perdas pelo Governo Federal.
Neste sentido, a Emenda nº 40, proposta pelo
nobre Senador Suplicy, merece o nosso apoio e deveria ser também apoiada por todos os Senadores e
Senadoras, pois deixaria ao menos parte do imposto
para o Estado consumidor ou destinatário.
Este mesmo problema, o de recolher o imposto
integralmente na origem, ocorre novamente no substitutivo aprovado pela Comissão, em algumas situações,
quanto às saídas da Zona Franca de Manaus e das
Áreas de Livre Comércio, que ficariam com a alíquota
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de 12%. Podemos citar como exemplo os produtos de
informática, aos quais, em geral, aplica-se a alíquota
interna de 12% no Rio Grande do Sul. O Estado gaúcho ficaria com zero de imposto nesses casos, o que
não é razoável, o que é inaceitável.
Da mesma forma que corrige a distorção no caso
do gás natural, a proposta do Senador Suplicy reduz a
alíquota aplicável a essas operações a 7%, deixando
ao menos 5% para o Estado consumidor.
Senhoras e senhores, a proposta do Senador
Suplicy tem um mérito ainda maior, pois permite aos
Estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste uma
alíquota diferenciada nas operações das indústrias de
transformação e montagem, assim como as definidas
no Processo Produtivo Básico (PPB), permitindo espaço para que as políticas de desenvolvimento regionais
possam ser preservadas, estabelecendo que, nessas
operações, a alíquota aplicável será de 7%, conforme
defendem os Estados dessas regiões.
Essas medidas, Sr. Presidente, combinadas com
o estabelecimento dos fundos de ressarcimento das
perdas e com o Fundo de Desenvolvimento Regional,
previstos na Medida Provisória nº 599, de 2012, estabelecem um mecanismo de segurança, preservando,
ao mesmo tempo, uma capacidade de atração de investimentos produtivos nas regiões menos desenvolvidas, seja pela alíquota diferenciada, seja pela maior
fatia do Fundo de Desenvolvimento, que é destinada
a essas regiões menos desenvolvidas. Além disso, as
eventuais perdas de arrecadação serão compensadas
pela União.
Neste ponto, destacamos outra emenda apresentada pelo Senador Suplicy, a Emenda nº 41. Através
dessa proposta, a redução das alíquotas só acontecerá
depois de aprovada a lei complementar que estabelecerá o Fundo de Compensação das Perdas, garantindo, assim, a preservação...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...da estabilidade financeira dos Estados que venham a perder receitas na redução das alíquotas interestaduais.
Da mesma forma, Sr. Presidente, a proposta
garante e condiciona a redução das alíquotas à instituição do Fundo de Desenvolvimento Regional, para
preservar o poder de atração de investimentos para
os Estados menos desenvolvidos.
Não menos importante, essa emenda também
determina que a lei complementar definirá o quórum
necessário para a convalidação dos benefícios fiscais
já concedidos, resolvendo a questão da insegurança
jurídica.
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Essas garantias no âmbito financeiro, no âmbito
econômico e na segurança jurídica são necessárias e,
eu diria mais, são fundamentais, para que nós Senadores e Senadoras aprovemos a alteração das alíquotas
interestaduais de forma tranquila, evitando experiências amargas para a maioria, como acontece no caso
da Lei Kandir – eu me lembro disto aqui –, em que os
Estados amargam perdas muito elevadas e não são
ressarcidos da forma como prometido anteriormente.
Sr. Presidente, nobres Senadores e Senadoras,
quero cumprimentar todos pelo esforço que está sendo feito, mas lamento, pois, se o relatório discutido na
Comissão de Assuntos Econômicos for aprovado da
forma como está até o momento, com a rejeição das
emendas do Senador Suplicy, nós vamos complicar
ainda mais, em vez de descomplicar, a arrecadação
por parte dos Estados, piorando muito a situação de
alguns Estados, como é o caso do Rio Grande do Sul.
Entendo que as duas emendas apresentadas pelo
Senador Suplicy são muito importantes e melhoram
muito o texto. Seria fundamental, já que elas não foram aprovadas na Comissão de Assuntos Econômicos,
que elas fossem aprovadas neste plenário do Senado.
Peço a V. Exªs que apoiem a aprovação das Emendas nºs 40 e 41, porque essas emendas efetivamente
atendem o interesse de todos.
Sr. Presidente, fiz um artigo sobre esse tema, o
ICMS, que trata dessa questão. De forma resumida,
ele foi publicado, nesse fim de semana, no jornal Zero
Hora, do Rio Grande do Sul. Eu não vou ler todo o artigo,
Sr. Presidente, só vou ler o final, porque, na verdade,
ele é uma síntese do texto que fiz e que li no meu pronunciamento. Aqui, digo que, como está o substitutivo,
“tal medida mantém, para esses Estados, um poder
de continuar realizando a ‘guerra fiscal’, com alíquotas
mais elevadas e diferenciadas em relação aos demais”.
Repito, por isso, como digo no artigo e no pronunciamento, que apoiamos as duas emendas apresentadas pelo Senador Suplicy que corrigem tais distorções,
pois, no caso do gás natural, reduz a alíquota aplicável
a essas operações a 7%, deixando ao menos, como
eu dizia antes, 5% para o Estado consumidor, além de
ainda garantir aos Estados o ressarcimento de suas
eventuais perdas.
Penso que as alterações propostas pelo Senador paulista, combinadas com o estabelecimento dos
fundos de ressarcimento das perdas e com o Fundo
de Desenvolvimento Regional, previstos na Medida
Provisória nº 599/12, vão garantir um mecanismo de
segurança, preservando, ao mesmo tempo, uma capacidade de atração de investimentos produtivos nas
regiões menos desenvolvidas, o que será melhor, é
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claro, para inúmeros Estados, entre eles o meu Estado, o Rio Grande do Sul.
Nesse horizonte, creio que surge o esboço, aí
sim, de uma pequena e tímida reforma tributária, que
vai inibir a famosa, a famigerada e condenada por todos no discurso – o que não vejo na prática – guerra
fiscal e que vai implementar a redução das desigualdades regionais.
Lamentavelmente – e aí eu termino, Sr. Presidente
–, no dia de hoje, as emendas citadas por mim aqui,
em seis momentos, de autoria do Senador Eduardo
Suplicy, foram derrotadas na CAE.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Só nos
resta fazermos o bom combate no plenário do Senado,
no dia de hoje, no dia de amanhã, em quantos dias
forem necessários, para que prevaleça o bom senso
e a justiça.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha a dizer.
Agradeço a tolerância de V. Exª e peço que considere,
na íntegra, tanto o artigo que escrevi e que foi publicado nesse fim de semana no jornal Zero Hora, como
o pronunciamento em que faço uma análise mais detalhada sobre as novas alíquotas do ICMS e em que
demonstro minhas preocupações. Estou torcendo para
que o substitutivo da CAE não seja aprovado da forma
como está surgindo e que está sendo encaminhado
ao plenário desta Casa.
Obrigado, Sr. Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre artigo publicado no jornal Zero
Hora sobre o ICMs e a guerra fiscal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, registro
artigo de nossa autoria, publicado na última sexta-feira, dia 3, no jornal Zero Hora de Porto Alegre, sobre o
ICMs e a guerra fiscal entre os Estados.
Guerra fiscal, até quando?
A guerra fiscal, prática competitiva entre os entes
da federação, tem servido de instrumento para que os
Estados atraiam investimentos de novas empresas,
gerando emprego e renda.
Porém, a tão malfalada disputa tem provocado
distorções na arrecadação do ICMS.
O projeto de resolução do Senado (PRS 1/2013),
cuja finalidade é pôr fim a essas distorções, tem por
objetivo primordial unificar gradualmente as alíquotas
interestaduais do tributo e, assim, reduzir a competição.
A ideia do projeto também abarca a migração do
imposto para o destino, ou seja, para o Estado onde
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as mercadorias ou bens serão consumidos, reduzindo
as chances de o Estado produtor conceder incentivos.
Mas a discussão não para por aí, ela avança
sobre a obrigatoriedade da aprovação pelo Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz) dos novos incentivos, dando segurança jurídica para as empresas,
bem como o tratamento específico para convalidação
dos benefícios já existentes, muitos deles ilegais ou inconstitucionais, concedendo prazo para o fim da fruição.
Ocorre que o substitutivo aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) não atende aos
interesses do nosso Estado, pois prevê redução das
alíquotas de ICMS de 12% e 7% para 4% até 2021, e
cria exceções para o gás natural, para a Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio e para as
saídas da indústria e de produtos agropecuários do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, destinados ao Sul
e ao Sudeste.
Tal medida mantém, para esses Estados, um
poder de continuar realizando a “guerra fiscal”, com
alíquotas mais elevadas e diferenciadas em relação
aos demais.
Por isso, apoiamos as duas emendas apresentadas pelo senador Suplicy que corrigem tais distorções,
pois, no caso do gás natural, reduz a alíquota aplicável a estas operações a 7%, deixando ao menos 5%
para o Estado consumidor, além de, ainda, garantir aos
Estados o ressarcimento de suas eventuais perdas.
Penso que as alterações propostas pelo senador
paulista combinadas com o estabelecimento dos fundos de ressarcimento das perdas e com o fundo de
desenvolvimento regional previstos na Medida Provisória 599/12, estabelecerão um mecanismo de segurança, preservando, ao mesmo tempo, uma capacidade
de atração de investimentos produtivos nas regiões
menos desenvolvidas e será melhor para o nosso Rio
Grande do Sul.
Nesse horizonte, creio que surge o esboço de
uma pequena e tímida reforma tributária, que pretende inibir a guerra fiscal e implementar a redução das
desigualdades regionais.
Sr. Presidente, lamentavelmente, no dia de hoje,
as emendas citadas por mim, de autoria do senador
Eduardo Suplicy, foram derrotadas na CAE. Só nos resta
fazermos o bom combate aqui no Plenário do Senado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre as novas alíquotas do
ICMS
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, peço a
palavra para fazer alguns comentários a respeito da
Proposta de Resolução do Senado PRS 1/2013, a
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qual trata das alíquotas interestaduais do ICMS, o
principal imposto estadual e o maior imposto em arrecadação no país, chegando a mais de 325 bilhões
em 2012. Isto reforça a importância do tema que esta
casa está tratando.
Se levarmos em conta que as matérias de competência das Resoluções do Senado são discutidas
e apreciadas por nós, Senadores e Senadoras, sem
tramitação na Câmara dos Deputados, a nossa responsabilidade aumenta ainda mais.
Antes de tudo, gostaria de parabenizar o Senador Delcídio do Amaral pelo empenho na tentativa de
construir uma proposta que atenda aos anseios do
poder público e da sociedade, mas também do setor
privado, no sentido de simplificar o imposto e reduzir
a chamada “guerra fiscal”, que acaba por degradar as
finanças estaduais, já bastante comprometidas.
A guerra fiscal, em momentos anteriores, serviu
de instrumento para os Estados atraírem investimentos, atraírem novas empresas, gerando empregos e
renda, através de benefícios sobre o ICMS que seria
arrecadado com estes novos empreendimentos.
Ocorre que, após diversos anos praticando a
guerra fiscal, o mecanismo de incentivo foi virando um
verdadeiro “leilão” de receitas do ICMS, e do dinheiro
público dos Estados e também dos Municípios, que
acabam recebendo menos repasse do imposto.
Por essas razões, os objetivos da reforma tributária, mais especificamente da reforma do ICMS, foram
apontados pelo Governo Federal, quais sejam:
1) a simplificação do imposto, através da unificação das alíquotas interestaduais, com redução
gradual para 4%; ao mesmo tempo evitaria as
simulações de operações e a fraude;
2) a redução da guerra fiscal, através da migração
do imposto para o destino, ou seja, para o estado
onde as mercadorias ou bens serão consumidos,
deixando menos imposto para o estado produtor
conceder incentivos;
3) a obrigatoriedade da aprovação pelo Confaz
dos novos incentivos, dando segurança jurídica
para as empresas, evitando ilegalidades e inconstitucionalidades;
4) tratamento específico para convalidação dos
benefícios já existentes, muitos deles ilegais ou
inconstitucionais, concedendo prazo para o fim
da fruição;
Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quanto à simplificação do imposto, que viria através da
unificação das alíquotas interestaduais, o substitutivo
aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, não
atende às expectativas.
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O objetivo do Governo Federal, com o qual concordamos, seria de chegar a uma alíquota única, com
redução gradual e convergência em 4%.
Hoje temos duas alíquotas interestaduais no
ICMS: a alíquota de 12% que incide sobre 83% das
operações interestaduais e a alíquota de 7% que incide sobre 17% das operações, que são aquelas destinadas às regiões norte, nordeste e centro-oeste e
Espírito Santo, já reservando hoje uma parcela maior
do imposto para estes estados.
O substitutivo aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, na realidade, inclui uma terceira
alíquota interestadual, de 4%, além de criar exceções
para o gás natural, para a Zona Franca de Manaus e
Áreas de Livre Comércio e para as saídas da indústria e de produtos agropecuários do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, destinados ao Sul e Sudeste.
Teremos, então, 3 alíquotas no ICMS em vez de
uma única alíquota de 4%. Isto, ao invés de simplificar,
tornará o imposto mais complexo e com mais exceções.
Em segundo lugar, senhores Senadores, a redução da “guerra fiscal”, também seria feita através da
unificação e da redução da alíquota para 4%. Desta
forma, os chamados estados produtores, que vendem para outros estados, não teriam muito espaço
para conceder incentivos pela receita das operações
interestaduais.
Teriam apenas 4%, pois a diferença do imposto
ficaria para o estado de destino, ou estado consumidor
das mercadorias.
Ocorre que o substitutivo aprovado manteve a alíquota elevada de 12% para as saídas da Zona Franca
de Manaus e das Áreas de Livre Comércio, estabelecendo também uma alíquota mais elevada de 7% nas
saídas da indústria e de produtos agropecuários das
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste destinadas
às regiões Sul e Sudeste.
Além disso, foi estabelecida uma exceção específica para o gás natural, com alíquota de 12%. Isto,
Senador Delcídio, mantém, para os Estados destas
regiões, um poder de continuar realizando a “guerra
fiscal”, com estas alíquotas mais elevadas e diferenciadas em relação aos demais Estados.
Além de manter a “guerra fiscal” para os Estados destas regiões, a proposta, por suas alíquotas
diferenciadas e exceções, permitirá as simulações
de operações, o conhecido “passeio” de notas fiscais,
entre outras fraudes na busca do imposto mais baixo
ou com maior incentivo fiscal.
Se o Substitutivo não atende aos objetivos da reforma do ICMS, especialmente quanto à simplificação,
harmonização e redução da guerra fiscal, temos que
analisar as alternativas .
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O ideal seria alcançarmos a convergência para a
alíquota única de 4%, conforme a proposição do Governo Federal, ainda que, para chegar a um consenso,
fosse necessária uma transição mais longa.
Não sendo possível chegar à alíquota única, entendemos que a Emenda 40, proposta pelo Senador
Suplicy é mais razoável e reduz um pouco o efeito
destas exceções inseridas no substitutivo aprovado.
A referida emenda reduz a alíquota de 12% aplicável ao gás natural e às saídas da Zona Franca de
Manaus para 7%, de forma gradual. Assim, não teremos
mais 3 alíquotas, mantendo apenas 2, como acontece
hoje. Teríamos apenas as alíquotas de 4% e de 7%,
sendo que a alíquota de 4% seria aplicada à maioria
das operações.
Cabe aqui um argumento que considero importante destacar. Um dos objetivos da reforma é de
transferir mais ICMS para os estados de destino ou
onde acontecerá o consumo. Pois bem, Senador Delcídio, a alíquota interna do gás natural no Rio Grande
do Sul é de 12%.
Se o Mato Grosso do Sul importar o gás da Bolívia e remeter ao nosso Estado com alíquota de 12%,
não restará diferença de imposto para os gaúchos. Isto
não transfere mais imposto para o Estado consumidor,
neste caso o Rio Grande, nem sequer reparte o ICMS.
Excelentíssimo Senador Delcídio, a sua proposta
confere “todo” o imposto ao Estado de origem, nada
deixando para o destino.
O mesmo acontece com o gás natural que os
gaúchos compram do Sul e do Sudeste, em que a alíquota também seria de 12%. Não podemos concordar
que um imposto sobre combustível, que é o caso do
gás natural, fique integralmente no estado “produtor”.
Ao contrário, a tributação do gás deveria ser igual
aos combustíveis e derivados do petróleo e à energia
elétrica, em que o imposto é arrecadado no estado
onde acontece o consumo, de forma integral. Não há
motivação para aceitar uma exceção como esta.
Entendemos que a alíquota de 7%, conforme propõe o Senador Suplicy, é suficiente para preservar os
recursos do Estado do Mato Grosso do Sul, considerando ainda que haverá compensação das eventuais
perdas pelo Governo Federal.
Srªs e Srs. Senadores, neste sentido, a Emenda
40, proposta pelo nobre Senador Suplicy merece o
nosso apoio e deveria ser também apoiada por todos
e todas, pois deixaria ao menos parte do imposto para
o estado consumidor ou destinatário.
Este mesmo problema, de recolher o imposto integralmente na origem, ocorre novamente no Substitutivo aprovado pela Comissão, em algumas situações,
quanto às saídas da Zona Franca de Manaus e das
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Áreas de Livre Comércio, que ficariam com a alíquota
de 12%. Podemos citar como exemplo, os produtos de
informática aos quais, em geral, aplica-se a alíquota
interna de 12% no Rio Grande do Sul.
O Estado gaúcho ficaria com zero de imposto
nestes casos, o que não é absolutamente razoável,
nem aceitável.
Da mesma forma que corrige a distorção no caso
do gás natural, a proposta do Senador Suplicy reduz a
alíquota aplicável a estas operações a 7%, deixando
ao menos 5% para o estado consumidor.
Srªs e Srs. Senadores, ao mesmo tempo a proposta do Senador Suplicy tem um mérito ainda maior,
pois permite aos Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste uma alíquota diferenciada nas operações das
indústrias de transformação e montagem, assim como
as definidas no Processo Produtivo Básico, o PPB.
Permitindo espaço para que as políticas de desenvolvimento regionais possam ser preservadas, estabelecendo que, nestas operações, a alíquota aplicável será
de 7%, conforme defendem os estados destas regiões.
Estas medidas, combinadas com o estabelecimento dos fundos de ressarcimento das perdas e com
o fundo de desenvolvimento regional previstos na medida provisória 599/12, estabelecem um mecanismo
de segurança, preservando, ao mesmo tempo, uma
capacidade de atração de investimentos produtivos
nas regiões menos desenvolvidas.
Sendo pela alíquota diferenciada, seja pela maior
fatia do Fundo de Desenvolvimento, que é destinada
a estas regiões menos desenvolvidas. Além disso, as
eventuais perdas de arrecadação serão compensadas
pela União.
Neste ponto, destacamos a outra Emenda apresentada pelo Senador Suplicy, a emenda 41. Através
desta proposta, a redução das alíquotas só acontecerá
depois de aprovada a Lei Complementar que estabelecerá o Fundo de Compensação das Perdas, garantindo
a preservação da estabilidade financeira dos Estados
que venham a perder receitas na redução das alíquotas interestaduais.
Da mesma forma, a proposta garante e condiciona a redução das alíquotas à instituição do Fundo
de Desenvolvimento Regional para preservar o poder
de atração de investimentos para os Estados menos
desenvolvidos.
Não menos importante, esta emenda também
determina que a Lei Complementar definirá o quórum
necessário para a convalidação dos benefícios fiscais
já concedidos, resolvendo a questão da insegurança
jurídica.
Estas garantias no âmbito financeiro, no âmbito
econômico e na segurança jurídica são necessárias e
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fundamentais, para que nós Senadores e Senadoras
aprovemos a alteração das alíquotas interestaduais
de forma tranqüila, evitando experiências amargas.
Como aconteceu no caso da Lei Kandir, em que
os Estados amargam perdas muito elevadas e não são
ressarcidos da forma como prometido anteriormente,
como é do conhecimento de todos os Senhores.
Nobre Senador Delcídio Amaral, novamente o
parabenizo pelo esforço na tentativa de construção
de uma proposta de consenso e que atenda aos objetivos da reforma do ICMS, mas entendo que estas
duas emendas apresentadas pelo Senador Suplicy são
muito importantes e melhoram em muito o texto que
foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Srªs e Srs. Senadores, peço a V. Exªs que apoiem
a aprovação das Emendas 40 e 41.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ruben Figueiró.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Meus cumprimentos a V. Exª, Senador
Paulo Paim, pela profunda análise que fez acerca do
projeto que está em discussão na Comissão de Assuntos Econômicos e que, realmente, pode afetar o pacto
federativo que nós tanto defendemos na Constituição
de 1988. Quero manifestar a V. Exª que o requerimento
apresentado será apreciado nos termos regimentais.
Concedo a palavra ao eminente Senador Paulo
Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, nobre Senador e companheiro de
Partido Ruben Figueiró, é um grande prazer usar esta
tribuna no momento em que V. Exª preside esta sessão.
Aproveito também para saudar os Vereadores
Selécio Orth e Adriano Rigo, ambos do Município de
Serra Alta, no oeste catarinense, que estão em Brasília para, além de nos visitar, também manter contato
com autoridades federais na busca de atendimento às
prioridades daquele Município.
Eu, naturalmente, gostaria de fazer aqui também
um pronunciamento na linha do que foi dito pelo Senador Paulo Paim, tratando das questões relacionadas ao
projeto de resolução do Senado que estabelece uma
nova política tributária, principalmente na questão do
ICMS, para todo o Brasil. Mas vejo que a Comissão de
Assuntos Econômicos ainda debate o assunto, ainda
discute o problema.
Neste instante em que observo a entrada da Senadora Vanessa Grazziotin no plenário, minha querida
conterrânea, que representa o Estado do Amazonas,
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eu fico me perguntando sobre o que posso dizer aqui,
Sr. Presidente, quando o Amazonas e o Norte do País
reivindicam algo que me parece justo, ou seja, a preservação das oportunidades e das possibilidades de
desenvolvimento industrial e econômico daquela região,
o que sempre foi uma preocupação dos governos de
todos os tempos no Brasil.
Mas, obviamente, temos de nos manifestar sempre, como representante do Sul do Brasil, como Senador de Santa Catarina, na defesa dos interesses
também do meu Estado, um Estado que contribui
muito com o desenvolvimento do País, um Estado que
tem na tecnologia, na qualidade da mão de obra e na
grande expressão industrial que toma conta da sua
economia muito que preservar. Principalmente, a preservação do nosso modelo não pode ser assegurada
fazendo concessões muito excepcionais para que os
empreendimentos industriais e os empreendimentos
produtivos que podem prosperar em Santa Catarina e
no Sul do Brasil, de repente, sejam direcionados para
outros lugares do País.
Há o BNDES e outros mecanismos de política
econômica à disposição do Governo Federal para atender regiões deprimidas, regiões que precisam de mais
investimentos, regiões que precisam gerar mais empregos. Ora, se esses mecanismos estão disponíveis, por
que atuar em favor daquelas regiões exclusivamente
e tão somente na diferença de critérios tributários?
Sem dúvida alguma, entre estabelecer para o Sul
do País, para os Estados do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo, a alíquota de
4% para produtos industrializados e estabelecer para
o Amazonas 12%, há realmente uma diferença muito
grande. E falo como contador também, para dizer que
essa diferença supera qualquer diferencial de custo de
produção de uma região para outra.
Queremos a Amazônia progredindo, queremos o
Brasil inteiro progredindo, mas, sem dúvida, precisamos
pedir aos representantes do Norte do País, eminentes
Senadores, tal qual a Senadora Vanessa Grazziotin,
que compreendam que diferenças nós aceitaremos e
apoiaremos, Senador Paulo Paim, mas que não podemos concordar com a inviabilidade econômica do
Sul em detrimento de uma nova política para outras
regiões. Vamos atuar, vamos discutir, vamos participar
do diálogo, para que possamos chegar a bom termo.
Eu trago aqui, Sr. Presidente, no dia de hoje, uma
manifestação que quero que seja do conhecimento
desta Casa e do conhecimento da sociedade brasileira e que diz respeito a um assunto que incomoda e
preocupa muito meus conterrâneos, principalmente os
da região da grande Florianópolis, em Santa Catarina.
E trago esse assunto num momento muito oportuno,
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porque hoje está noticiado pelos meios de comunicação que a Presidente da República, Dilma Rousseff,
acaba de anunciar a substituição de toda a direção
maior da Funai, por não concordar com procedimentos
e com atitudes daquela diretoria, por promover ações
que não estão de acordo com o que nós, brasileiros,
queremos em favor do índio, mas também em favor
de todos aqueles que trabalham e que produzem em
nosso País.
Por isso, peço a V. Exªs um minuto de atenção
para o pronunciamento que vou, aqui, apresentar neste instante.
Sr. Presidente Ruben Figueiró, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, Palhoça situa-se em uma região muito
especial de Santa Catarina. Distante poucos quilômetros da capital, Florianópolis, às margens da BR-101,
a cidade está no entroncamento que liga o magnífico
litoral catarinense, espraiado por uma das mais encantadoras porções do Atlântico Sul, à sedutora serra que
abriga Lages, entre outras belas e bucólicas comunidades, que, inclusive nos dias de hoje e de amanhã,
estão vivendo o maior frio do inverno deste ano.
Com menos de um século na condição de cidade, cuja elevação ocorreu apenas em 1919, depois de
longo processo colonizador, Palhoça é uma localidade
francamente promissora. Nas últimas duas décadas,
duplicou sua população, que alcança, hoje, cerca de
140 mil habitantes.
Os moradores do Município dedicam-se majoritariamente ao setor de serviços, embora mantenham
uma indústria considerável e um modesto, mas decidido
e compenetrado, segmento agropecuário.
Há alguns anos, no entanto, a partir da Portaria
n° 771, de 2008, do Ministério da Justiça, parte dessa
pacífica e progressista sociedade passou a sofrer com
a iminência de ver muitos de seus cidadãos expulsos
de área que ocupam há várias décadas. Assinada pelo
então Ministro Tarso Genro, hoje Governador do Rio
Grande do Sul, a portaria só tem gerado problemas
e dissabores.
Concebida pelo do quadro técnico da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do próprio Executivo,
a portaria ministerial, mesmo antes de sua homologação pela Presidente da Republica, causa temor e
desconforto para a comunidade do Morro dos Cavalos.
Nada menos do que 77 famílias da Enseada do Brito,
do Massiambu Pequeno e da Praia de Araçatuba, no
sul do Município de Palhoça, encontram-se verdadeiramente atormentadas.
São dezenas de pescadores, maricultores e pequenos proprietários rurais, alguns representando a
quinta – vejam bem, a quinta! – geração de moradores
do local, que se veem na iminência de serem expul-
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sos de suas terras e completamente privados de seus
meios de subsistência.
Essa boa gente catarinense – brasileira, portanto
– sente-se acuada, Sr. Presidente, e é preciso que as
autoridades, notadamente do Poder Executivo Federal,
levem em conta uma situação que se agrava a cada
dia, gerando tensão em área historicamente tranquila.
Conforme denúncia da comissão que reúne moradores das comunidades atingidas, os índios Guarani, da
etnia Mbya, do Morro dos Cavalos, são oriundos do
Paraguai. Isso mesmo, do vizinho Paraguai. Não são
como os indígenas lá do Amazonas, Senadora Vanessa, que são da Amazônia, são brasileiros. Os índios
que estão nessa localidade de Santa Catarina vêm do
país vizinho, Paraguai.
Segundo a mesma comissão, a Fundação Nacional do Índio, do Brasil, seria a responsável direta
pelo traslado desses autóctones paraguaios, no ano
de 1994, com o fim específico de viabilizar a demarcação ora contestada.
Aliás, segundo a notícia que li hoje, nos jornais,
a Presidente Dilma exatamente promoveu o afastamento de diretores da Funai porque pesa contra eles
a denúncia de terem promovido a busca de descendentes e de indígenas de outros lugares para lugares
que quiseram transformar em reservas no Brasil, e
isso, obviamente, não é um procedimento que se deva
considerar adequado.
Tenha-se igualmente em consideração que os
habitantes da área não colocam em questão apenas
a área demarcada, o valor irrisório das indenizações
ou os levantamentos antropológicos. Há uma questão
também relevante para todos eles: o abastecimento
de água. Relatos recentes, que merecem a devida
consideração, dão conta de próximo corte de fornecimento de água, já que a cachoeira responsável pelo
suprimento está em terras que se pretende destinar
aos indígenas paraguaios.
O pescador Eduardo Almeida, de Araçatuba, 31
anos de idade, entre o desespero e a depressão, garante que a sua família ocupa a área há pelo menos
150 anos. Portanto, tem todas as razões do mundo para
querer continuar lá, trabalhando, sustentando sua família e contribuindo com o desenvolvimento do Brasil.
Um modesto alento para toda essa gente operosa
de Santa Catarina vem da Procuradoria-Geral do Estado, que requereu revisão administrativa da portaria
sobre a qual já falei.
Fundamentalmente, a Procuradoria-Geral do Estado apresenta três argumentos:
1 – a debilidade do estudo antropológico, que
desconsidera a Constituição Federal;

MAIO DE 2013

23902 Quarta-feira 8

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

2 – a mesma antropóloga, Maria Inês Ladeira,
formalizou o pedido de demarcação em 1992 e –
pasmem! –, dez anos depois, fez o estudo confirmatório, entre aspas, “encomendado” pela Funai;
3 – a falta de participação efetiva do Estado de
Santa Catarina em todas as fases do processo
administrativo demarcatório.
Isso é inédito. Cada região do País tem uma realidade na questão indígena que nós precisamos e devemos observar, e a Funai também. É muito diferente
o que se conhece da cultura indígena na Amazônia
daquilo que se conhece da cultura indígena em Santa
Catarina, por exemplo.
Nós já não temos selvas no nosso Estado, e os
índios já não estão mais dependendo dela para viver.
Eles já vivem de comércio, eles já vivem de atividades
econômicas. Já são completamente aculturados. Estão
já dominando completamente a Língua Portuguesa, e
não mais a língua dos seus antepassados. Por isso,
é um crime falar de criação de reserva indígena no
País sem ouvir a autoridade governamental do Estado e da região.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Tem-se, assim, Sr. Presidente, senhoras e senhores, mais
do que opiniões e vontades; têm-se razões jurídicas
robustas para que a Presidente Dilma não proceda à
homologação da malsinada portaria.
Na verdade, há muito me preocupo com a fragilidade legal que envolve a demarcação, a ocupação
e a indenização de terras ditas indígenas. Tanto que
sou o primeiro signatário nesta Casa da PEC n° 71, de
2011, que garante ao proprietário de boa-fé o direito
de receber indenização pela terra nua e por eventuais
benfeitorias úteis e necessárias nelas realizadas. Hoje,
o Governo Federal só indeniza a terra; não indeniza as
benfeitorias. Portanto, prejudica os agricultores e aqueles que estão na terra em plena atividade econômica.
E também sou autor do Projeto de Lei n° 417,
também de 2011, que altera o Estatuto do Índio, para
introduzir em lei dispositivos mais realistas e menos
ideológicos para a demarcação de terras indígenas.
Por evidente, as 77 famílias da Enseada do Brito,
do Massiambu Pequeno e da Praia da Araçatuba, muito
menos este representante de Santa Catarina, nada têm
contra os índios Guaranis paraguaios. Absolutamente
nada. Muitos que vivem naquela localidade, inclusive,
são meus eleitores. Não trairia a sua confiança. A singeleza e o modo pacífico de vida daqueles indígenas
fazem com que a população de brancos da região, da
cidade os respeite, mesmo sofrendo com a possibilidade de ser expulsa das terras onde vive.
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Aliás, quando falo da boa vontade da população
indígena, não estou fazendo mera retórica, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores. Vejam em que
situação, no mínimo, curiosa nós nos encontramos.
Os índios, os mesmos índios daquela pretensa futura
reserva, não se opuseram a que a imperiosa necessidade de duplicação de uma rodovia, chamada BR-101,
ocorresse em suas terras. Eles concordaram que a duplicação fosse feita, passando pelo Morro dos Cavalos,
onde os índios têm a sua comunidade. Entretanto, a
Funai se colocou contrária. A Funai não concorda com
aquilo que os índios já concordaram. Por isso, a duplicação, que custaria R$12 milhões, vai custar R$300
milhões, porque a Funai quer que o DNIT construa um
túnel por debaixo da reserva indígena, para preservar
a área que os índios ocupam.
Como eu já disse, aqueles índios não vivem da
selva, aqueles índios não vivem da extração vegetal.
Aqueles índios vivem como uma comunidade pacífica, ordeira, contribuinte do desenvolvimento de Santa
Catarina e realizam várias atividades lá. Inclusive, Sr.
Presidente, existe uma escola que eu tive a oportunidade de viabilizar e de ver erguida para os índios na
época em que fui Vice-Governador do Estado, quando
o Brasil completava 500 anos de sua história.
Portanto, não há nenhum problema nem dos índios conosco, nem nosso com os índios. Pelo contrário,
o problema é a Funai. E a Funai não pode ter esse tipo
de atuação, que prejudica a economia e a sociedade.
É certo que todos desejamos que os indígenas
encaminhem suas vidas da melhor forma possível, obtendo a assistência e o acompanhamento que a Constituição e as leis do País garantem a eles. Contudo, o
que não se pode admitir é o prevalecimento de manobras escusas, de interesses ideológicos fragmentários
evidentes, que visam a desalojar e a lançar à própria
sorte habitantes tradicionais de uma região por mero
voluntarismo ideológico.
Tenho certeza, Sr. Presidente, de que o bom senso haverá de prevalecer nos próximos gestos da Presidente da República, Dilma Rousseff, que, até aqui,
evitou a homologação da Portaria n° 771. Esperamos,
sinceramente, que ela não subscreva essa portaria,
devolvendo-a ao Ministério da Justiça.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – E
que, por sua vez, desse Ministério, ela retorne para a
Funai, para que a Funai, num amplo debate, numa ampla discussão, encontre outra solução para a questão
daquela região, em favor dos agricultores, dos pescadores, dos maricultores e também dos indígenas e,
quem sabe, faça com que o Brasil economize R$288
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milhões não construindo um túnel apenas por capricho ideológico de alguns dirigentes e funcionários da
Funai, que é um órgão que, sem dúvida nenhuma, se
faz necessário para a preservação da cultura, para a
valorização dos indígenas, que foram os precursores
de todos nós outros na construção deste Brasil.
Muito obrigado a V. Exªs pela atenção e pela
oportunidade.
Encerro dizendo, mais uma vez, à Senadora Vanessa Grazziotin: a Amazônia conta conosco, mas ela
não precisa fazer com que nós fiquemos com receio
de perder empresas, empregos.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Pelo
contrário, nós queremos fazer em parceria, juntos, pelo
Brasil Maior, pelo Sul, pelo Norte, pelo Nordeste, por
todas as regiões do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Meus cumprimentos, Senador Paulo
Bauer, pelo seu pronunciamento. Quero me associar à
sua revolta com relação à ação da Funai. O meu Estado,
o Mato Grosso do Sul, também se sente prejudicado
pela ação política e ideológica da Funai.
Com a palavra, a eminente Senadora Vanessa
Grazziotin, pelo prazo regimental.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador
Ruben Figueiró.
Sr. Presidente, companheiros e companheiras,
eu venho à tribuna hoje para falar sobre a viagem de
uma delegação oficial do Senado e da Câmara a Cuba.
Mas antes disso e diante das colocações do Senador
Bauer, querido Senador do meu Estado natal, Santa
Catarina, falarei sobre a votação, ocorrida hoje pela
manhã, do Projeto de Resolução do Senado nº 1, tema
que me trouxe à tribuna no dia de ontem. É um projeto muito importante e extremamente sensível, porque
mexe diretamente com as finanças de cada uma das
unidades da Federação brasileira.
Senador Bauer, penso que o que foi aprovado
hoje está exatamente dentro do que o Brasil precisa.
A Zona Franca de Manaus mostrou que, apesar de
ter somente três Senadores aqui – e se contarmos
Roraima, Rondônia e Acre, que também fazem parte
do sistema, teremos 12 Senadores apenas –, apesar
disso, tivemos o apoiamento de importantes parlamentares de importantes regiões do País, principalmente
Nordeste e Centro-Oeste.
Senador Bauer, sei que sua preocupação é justa e, por isso mesmo, temos todo interesse de dialo-
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gar com cada uma das unidades da Federação sobre
essa questão.
São Paulo vem divulgando – aliás são páginas
e mais páginas, páginas inteiras dos grandes jornais
– notícias sobre a ameaça da Zona Franca ao Brasil.
Eu lhe pergunto, Senador Bauer, como pode um Estado que representa 1,6% do PIB brasileiro, que abriga
um dos poucos modelos de incentivo fiscal que deu
certo neste País, que é a Zona Franca de Manaus, há
45 anos, e representa 1,6% do PIB, como um Estado
desse pode ameaçar o Brasil? Um Estado que não tem
logística, um Estado que não tem infraestrutura, um
Estado que sequer por estrada está ligado às demais
regiões do País.
Não existe a possibilidade de, com a aprovação
desse projeto, as indústrias brasileiras migrarem para
o Estado do Amazonas. Não existe a menor possibilidade. Sabe por que também, Senador? Eu disse hoje
na Comissão: a legislação brasileira orienta a Zona
Franca de Manaus. Quem regula a Zona Franca de
Manaus é o Governo Federal. É o Governo Federal
que tem maioria no CAS, porque Zona Franca não
é um projeto de Estado, é um projeto de Brasil, que
mantém de pé 98% da floresta amazônica.
Então, Senador Bauer, tenho certeza de que eu
e V. Exª, que recebe amigos, que precisa se reunir,
estaremos juntos na votação aqui no plenário, porque, repito, não há qualquer tipo de ameaça. O que
precisamos fazer, Senador Figueiró, a partir desse
projeto de resolução é garantir um desenvolvimento
mais igual do País.
Eu às vezes me espanto com a agressividade
do Estado de São Paulo contra a Zona Franca. Aliás,
a guerra fiscal que existe hoje, de Zona Franca, não
é com outros Estados brasileiros, não é com o Mato
Grosso, não é com o Ceará, não é com Pernambuco.
A guerra fiscal que existe hoje e que envolve a Zona
Franca é com São Paulo. É com São Paulo! Este, sim,
concede incentivos fiscais através do ICMS, portanto
ilegais, para atrair empresas para seu território. Aí, sim,
deveríamos questionar: como o Estado mais rico do
Brasil – e vejo muitos jovens aqui no plenário –, um
Estado que concentra mais de 33% do PIB brasileiro,
ainda se utiliza de incentivos fiscais, da concessão
de incentivos fiscais ilegais, repito, para atrair investimentos? Não existe a menor lógica no discurso de
que a Zona Franca é ameaça para o Brasil, de que a
Zona Franca vai fazer com que indústrias catarinenses
migrem de Santa Catarina para lá. De jeito nenhum.
Essa possibilidade não existe, até hoje não aconteceu
e não vai acontecer!
Há alguns anos, quando os tributos federais tinham um peso muito maior e, portanto, o incentivo da
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Zona Franca era muito forte, mesmo nessa época, nós
nunca tiramos empresas de ninguém.
Vou citar um exemplo – poderia citar vários aqui.
Nós lutamos muito para aprovar o PPB (Processo Produtivo Básico) para a produção de calçados de alto
rendimento, para atletas de alto rendimento. A Adidas
tinha interesse em montar uma fábrica na Zona Franca.
Esse projeto não foi adiante exatamente como forma
de não ameaçar – em hipótese alguma ele ameaçava
–, não representar a menor margem de ameaça para
os polos calçadistas instalados no Sul do País, no Rio
Grande do Sul e em São Paulo especialmente.
Outra questão que se colocou lá: renúncia fiscal.
Muitos disseram que a renúncia do Norte – não é da
Zona Franca –, de R$21 bilhões, é muito grande. O que
dizer dos R$70 bilhões do Sudeste do País então? O
que falar dos R$53 bilhões previstos em relação às
desonerações dadas para que o Brasil enfrente a crise
econômica, que é uma crise internacional? São R$53
bilhões de desoneração este ano, grande parte dela
dirigida ao Estado de São Paulo.
Então, aqui quero cumprimentar os Senadores
e as Senadoras pela sessão de hoje, mesmo aqueles
que não votaram com a Zona Franca, porque foi um
debate de alto nível. E, tenho certeza, até o projeto
chegar ao plenário, nós vamos ter muito tempo para
o debate e para mostrar que nunca fomos, não somos
e jamais seremos, Senador Humberto, ameaça para o
Brasil, nem mesmo no setor de informática.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós viajamos a Cuba no último dia 28 e ficamos lá até o dia
2, quando retornamos ao Brasil, em uma comitiva de
três Senadores e quatro Deputados Federais: além
de mim, o Senador Valdir Raupp, a Senadora Lídice
da Mata – o Senador, do PMDB, e a Senadora Lídice,
do PSB –, o Deputado Josias, o Deputado Valmir –
Deputados Federais pelo PT –, a Deputada Marinha
Raupp e o Deputado... Enfim, os quatro Deputados
que estiveram presentes lá.
Fomos por meio de uma programação organizada
pelo Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Cuba. Lá,
fomos recebidos pelos representantes da Assembleia
Nacional, e tivemos a grata satisfação de nos acompanhar, em toda a viagem, em todos os eventos, o Sr.
Pedro Poço, que aqui quero cumprimentar, parlamentar cubano, membro da Assembleia Nacional, que foi
de total delicadeza, gentileza e atenção com a delegação brasileira.
Primeiro, participamos de um encontro com importantes dirigentes do governo de Cuba, e eles tiveram
a paciência não apenas de fazer uma apresentação,
mas de conosco travar um debate sobre a macroeconomia de Cuba, porque, como todos sabem, durante
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o VI Congresso do Partido Comunista de Cuba, realizado no ano de 2011, o país aprovou mudanças profundas no regime, que eles consideram não reformas,
mas atualização de um sistema que é socialista e deve
permanecer como tal.
Essas transformações, essas atualizações vão
desde regras para o Parlamento e o pré-estabelecimento de período de mandato, sendo permitida apenas uma reeleição para presidente da república – lá
o mandato é de cinco anos e apenas uma reeleição.
E uma renovação: aprovaram uma maior participação
das mulheres no Parlamento. Hoje, mais de 48% das
cadeiras do Congresso Nacional daquele país são
ocupadas por mulheres.
Percebemos muito, não só nas conversas, nas
reuniões que tivemos, mas nas próprias ruas, Senador
Suplicy, como as mudanças econômicas de abertura já
vêm surtindo efeitos naquele país. São pessoas simples, que antes eram funcionários do Estado e passam
a ser proprietários de seus próprios negócios.
Hoje, qualquer pessoa viaja. Antes também. Não
que fosse proibido, mas a burocracia era muito maior.
Hoje, diminuiu muito a burocracia para que cidadãos
cubanos viajem para qualquer país, a qualquer momento. Repito: não que antes fosse proibido. Nunca foi
proibido; entretanto, a burocracia era muito mais rígida do que é hoje. Hoje não há qualquer burocracia e
qualquer cidadão ou cidadã cubana é livre para viajar
a qualquer tempo e voltar no tempo que queira. Então,
percebemos a alegria e as transformações que o país
vive com as mudanças econômicas.
Talvez, a mais simbólica de todas seja a questão
do Porto de Mariel, de que falarei adiante, que é, hoje,
o projeto maior de infraestrutura realizado naquele
país, com a parceria do Governo brasileiro, do Brasil,
do Estado brasileiro, através do BNDES.
Estivemos, também, em uma visita – eu já fui
várias vezes –, Senador Humberto, à Elam (Escola
Latino-Americana de Medicina). Lá, mais uma vez, tivemos contato com estudantes brasileiros que fazem
Medicina, e estudam gratuitamente, sem pagar nenhum
centavo. Ouvimos deles as ponderações em relação à
política brasileira e as dificuldades que o Estado brasileiro impõe para a revalidação dos diplomas dos médicos formados não só em Cuba, mas fora do Brasil.
Falamos das medidas que vêm sendo adotadas
no Brasil...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... e daquelas que deverão ser adotadas, em
breve, para fazer com que a falta de médicos, principalmente no interior deste gigante país que é o Brasil,
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possa ser suprida, possivelmente com a presença de
médicos formados fora do Brasil, com contratos de
trabalho muito claros e vinculados à atuação nessas
áreas, em que haja comprovadamente a falta ou até
a ausência de profissionais médicos.
Visitamos, entre outras atividades, o ato do dia
1º de maio. E vi a Senadora Lídice da Mata – não só
ela, todos nós – muito emocionada. Já havia participado, há alguns anos, de um ato no 1º de maio. Hoje,
o ato é diferente. Não é um ato público, é um desfile,
que também não é um desfile, é uma passeata. Mas
é uma passeata de dois milhões de pessoas que vão
por conta própria. Uma coisa maravilhosa, não é?
Muita dificuldade, não há dúvida. O povo cubano passa por muitas privações, mas busca, de forma
autônoma e soberana, encontrar seu próprio caminho.
Foi uma visita muito interessante, além de reunião
com a Vice-Presidente do Parlamento cubano, com
vários deputados, com o Presidente do grupo Cuba-Brasil, em que debatemos também como ampliar...
Há um convênio assinado entre Câmara e Senado do
Brasil e Câmara de Cuba, Assembleia Popular de Cuba,
em relação a esse intercâmbio, e precisamos dar uma
vida maior a esse protocolo já assinado pelos países.
Além disso, a visita ao Porto de Mariel, que fica
muito próximo ao centro da cidade de Havana e que
terá capacidade inicial para a movimentação de 800 mil
contêineres por ano. O custo da obra é de aproximadamente U$1 bilhão, o que é muito para Cuba, sendo
que US$800 milhões serão financiados pelo BNDES.
Sei que muitos criticam. Entretanto, o contrato feito
entre o BNDES e Cuba é um contrato em que ambos
os países ganham, porque todos os maquinários para
a obra, Senador Suplicy, saem do Brasil, assim como
a tecnologia. A obra é feita pela Odebrecht, a mão de
obra especializada, tudo é do Brasil. Enfim, o Brasil
também ganha com isso.
No entorno do porto, em uma área de 400 quilômetros quadrados, está sendo feita toda a infraestrutura
para abrigar uma ZEDM (Zona Especial de Desenvolvimento de Mariel), que seria uma espécie de Zona
Especial de Exportação.
O objetivo é que não seja apenas um porto para
descarregar mercadorias que chegam ou que saem
de Cuba, mas que deverá funcionar como um hub, ou
seja, para distribuir mercadorias para a região, principalmente para países que ficam no Atlântico.
Srs. Senadores, o interessante, partindo de Cuba,
é que já há um contrato assinado entre o governo
de Cuba, a direção da empresa estatal que cuida do
Porto, com a PSA, uma empresa de Singapura, que é
a maior especialista – o Senador Dornelles deve saber – em operação de portos no mundo. A PSA fará a
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operação do porto de Cuba, o que mostra que, de fato,
eles estão dispostos a fazer reformas ou atualizações
em seu modelo.
Estivemos também no Centro de Biotecnologia,
o chamado Cuba Biofarma. E este é um assunto que
me encanta porque, hoje, sou Senadora, porém sou
farmacêutica, Sr. Presidente. E sei o quanto o Brasil
precisa se desenvolver nessa área de fármacos, para
que se torne um país independente.
E Cuba é muita avançada em alguns segmentos
na área de saúde, de produção de medicamentos. E
eu fiquei feliz de ver o laço que Cuba mantém com a
nossa Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), com
laboratórios públicos e particulares.
Vários foram citados lá, como a Cristália, a Eurofarma e outros, como o FarmaBrasil, que é uma organização que envolve os mais importantes laboratórios
nacionais de produção de medicamentos e que, em
conjunto com Cuba, deverão desenvolver a inovação
nessa área.
Isso porque, Senadores, de 25% dos medicamentos utilizados no mundo – 25%! –, a matéria-prima, isto
é, os princípios ativos saem do bioma amazônico; ou
seja, saem daqui da nossa floresta. Ou seja, levam a
matéria-prima daqui...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... fazem a síntese da molécula e, depois,
vendem-na cobrando royalties de todos nós.
Então...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Permito, sim.
Antes quero dizer que foi uma alegria; foi uma
viagem importante para mim, quando pude ver como
aquele país tem andado.
E, Senador Lobão, pude observar que o carinho
que eles têm pelo Ministério de Minas e Energia, por
todos os Ministérios, pelo da Agricultura, é muito grande.
Senador Suplicy, se a Mesa me permitir, eu concedo o aparte a V.Exª.
O Sr. Lobão Filho (Bloco/PMDB – MA) – (Fora do
microfone.) Logo após, eu também pediria, Senadora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Pois não; o Senador Lobão, em seguida.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Boas
notícias nos dá V. Exª, como Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Cuba, relativas à sua visita,
com outros Parlamentares, a Cuba. Então, é importante
que tenha havido esses sinais de maior liberdade de ir
e vir para os cubanos, inclusive ao exterior, conforme
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V. Exª mencionou, com menos burocracia também,
até para a constituição de empreendimentos dos mais
diversos, tal como V. Exª ali testemunhou. Acho muito
importante que esses sinais possam ser percebidos
bem pelo Presidente Barack Obama, pelo congresso
nacional norte-americano, para que logo encerrem o
chamado embargo ou bloqueio em relação a Cuba.
Ademais, considerei importantes as manifestações
do próprio Presidente Barack Obama, nessas últimas
duas semanas, quando expressou a disposição de fechar a prisão de Guantânamo, uma das questões que
preocupam as autoridades cubanas há tempos. E, por
outro lado, cumprimento V. Exª pelo resultado da votação. Eu tinha um outro ponto de vista em relação ao
que se passou hoje sobre o PRS nº 1, que V. Exª aqui
mencionou, na primeira parte do seu pronunciamento.
Agradeço a visita que V. Exª e outros Senadores fizeram a mim, juntamente com o Presidente da CUT e
do PT, em Manaus, bem como o Superintendente da
Suframa, trazendo dados relevantes. Acredito que, para
nós, inclusive de São Paulo, é importante estudarmos
mais aprofundadamente o tema. Acredito que, quem
sabe, possamos, por ocasião da votação em plenário,
na próxima terça-feira, estar mais próximos de um entendimento, eventualmente consensual, proposto pelo
Senador Armando...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... Monteiro, de tal maneira que, quem sabe, possamos chegar
a uma alíquota intermediária entre os 12% e os 7%,
como 9%. Mas eu quero lhe dizer, Senadora Vanessa
Grazziotin, que, como Senador por São Paulo, é muito
importante que nós compreendamos bem tudo o que
se passa na Zona Franca de Manaus e possamos colaborar para que ali o desenvolvimento da indústria se
dê, cada vez mais, de forma a poder, um dia, chegar
a ser mais autônomo, com o próprio desenvolvimento tecnológico, que acredito seja o objetivo também
de todos no Amazonas. Portanto, o nosso diálogo vai
continuar. Eu espero até, em breve, fazer uma visita a
Manaus para conhecer mais de perto tudo aquilo que
foi expresso pelos que me visitaram hoje, ali no gabinete. Muito obrigado.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Eu agradeço a V. Exa, Senador.
Eu falava, de fato, a respeito do projeto de resolução no início, dizendo que teremos mais alguns dias.
Não sei se na terça-feira será a votação por conta da
votação da Medida Provisória nº 599, que, parece,
teria de, pelo menos, passar na comissão primeiramente, para, depois, votarmos o projeto de resolução
no plenário.
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Vamos continuar dialogando, porque eu, como
representante do Estado do Amazonas, sou uma das
mais interessadas em fazer com que esta Casa entenda que o Amazonas não está ganhando a mais; o
Amazonas está mantendo o que tem.
Se sua emenda houvesse sido aprovada hoje,
ela igualaria as condições da Zona Franca a todas
as unidades da Federação, com exceção do Sul e do
Sudeste. Isso seria o fim da Zona Franca. E a própria
palavra diz: nós não estamos falando do Amazonas,
nós estamos falando...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... de Zona Franca, que é a única exceção do
sistema tributário brasileiro.
Senador Lobão.
O Sr. Lobão Filho (Bloco/PMDB – MA) – Senadora Vanessa Grazziotin, antes de tudo, gostaria
de parabenizá-la por este esforço em busca de uma
maior integração entre Brasil e Cuba. Tenho o prazer
de conviver aqui, no Senado, já tive mil oportunidades
de conviver de forma mais direta com V. Exª e sei bastante bem da sua paixão por Cuba, e tenho certeza de
que nós temos muitas coisas a aprender com aquele
país nas experiências exitosas que tiveram, como, por
exemplo, na área da saúde. É claro – e tenho absoluta convicção disso – que o Brasil tem também muita
coisa para contribuir com a Cuba, até para a liberdade econômica de Cuba, que hoje vive uma escravidão
econômica por conta de embargos feitos por outros
países. Mas o mais importante, nesse meu aparte,
Senadora, é um item que V. Exª referiu e que eu julgo
extremamente pertinente e importante que possa ser
ressaltada agora. A importância da Região Amazônica na produção de remédios para o mundo inteiro. É
preciso que o Brasil, o governo do Brasil tenha ciência da importância absoluta que a Região Amazônica,
como um todo, tem no fornecimento da matéria-prima
para a produção de remédios, pois uma das indústrias
mais rentáveis do mundo é a indústria farmacêutica.
Então, sei também do esforço de V. Exª nessa defesa,
até pelas suas origens profissionais. E saiba que V. Exª
conta com um partidário, conta com o apoio irrestrito
de minha parte no sentido do envolvimento desse tipo
de indústria para a Região Amazônica. É uma indústria
de altíssimo nível que, com certeza, trará benefícios
econômicos e sociais para o seu Estado e para o Brasil
todo. Então, parabéns a V. Exª, que muito bem se desempenha nessa cruzada em defesa de seu Estado,
pela inserção da indústria farmacêutica, bem como na
relação Brasil/Cuba.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Eu agradeço, a V. Exª, Senador Lobão, que preside, neste ano, a Comissão de Orçamento, uma das
funções mais importantes não só do Senado, mas do
Congresso Nacional. Desde já, tenho certeza de que,
como amazônida, porque o Maranhão também é parte
da Amazônia, V. Exª brigará muito para que o Orçamento para o ano de 2014 contemple muito, principalmente
o desenvolvimento em ciência e tecnologia na região.
E veja V. Exª: estou aqui falando da nossa viagem
a Cuba e de um diálogo que mantivemos no Instituto
BioCubaFarma, que desenvolve medicamentos novos.
A possibilidade de convenio, de parcerias entre Brasil
e Cuba, e não só entre o setor público, mas setor privado com o público, inclusive, são muito alvissareiras,
porque possibilidade nós temos, recursos humanos nós
temos. Nós precisamos de recursos para investir. E,
hoje, o BNDES entende essa questão e tem ajudado
e contribuído muito.
Então essa junção de profissionais brasileiros
com profissionais cubanos pode dar produtos muito
importantes para os nossos países e, assim, melhorar
a qualidade de vida de toda a nossa gente. Então, eu
vejo isso como algo muito importante.
Senador Dornelles – e já concedendo um aparte
a V. Exª –, ressalto que V. Exª viu o tom do debate. Eu
agradeço muito ao senhor, que é do Estado do Rio de
Janeiro e que votou a favor da Zona Franca. Eu sei que
o senhor tem a consciência de que, votando a favor da
Zona Franca, não votou contra o Rio de Janeiro. Não;
não votou contra o Rio de Janeiro. Votou a favor do Rio
de Janeiro, a favor da Zona Franca, a favor do Brasil, a
favor dessa Amazônia que nós estamos aqui relatando.
O Senador Moka disse três palavras muito simbólicas. Debatemos aqui o Código Florestal, e não
pode nada, não pode derrubar nada. A área produtiva
da Amazônia é 20% e olhem lá! Olhem lá! Na teoria,
20%; na prática, não chega nem a isso. Então, preservar, preservar, preservar. E, quando temos um modelo
que deu certo, a gente ainda enfrenta uma oposição
que não parte dos Estados brasileiros...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) –... mas parte, sim, do Estado de São Paulo.
E, Senador Dornelles, nós, do Amazonas, queremos muito transformar a Zona Franca e dar a ela um
caráter regional importante, tanto que a Suframa, num
grande esforço, ela que é ligada ao Ministério da Indústria e Comércio, num esforço individual, instalou lá um
centro de biotecnologia. Está pronto lá e funciona, mas
funciona sabe como? Com estagiários. Pesquisadores
e doutores estagiários, e não servidores. Então, é um
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esforço que a gente faz para fazer também com que
a Zona Franca evolua.
Eu concedo, com a paciência do nosso Presidente, Senador Figueiró, um aparte a V. Exª.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – Sr.
Presidente, aproveitando a presença na tribuna da Senador Vanessa Grazziotin, que tem tido uma participação muito ativa nos trabalhos da Organização Mundial
do Comércio em Genebra, para comunicar a esta Casa
que o diplomata brasileiro Roberto Azevêdo acaba de
ser eleito Diretor-Geral da Organização...
(Soa a campainha.)
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) –...
Mundial do Comércio, que é o posto mais importante
da diplomacia comercial no mundo. O diplomata Roberto Azevêdo é um dos mais competentes membros
do Itamaraty. Foi aquele que levou para a Organização
Mundial do Comércio uma tese extremamente importante, que foi aquela de considerar que a desvalorização
dolosa do câmbio muitas vezes pode ser considerada
uma prática desleal de comércio e sujeita a medidas
corretivas. A Presidente Dilma Rousseff e o Ministro
Patriota estão de parabéns, porque tiveram um trabalho enorme. Tivemos contra nós grande parte dos países desenvolvidos. De modo que foi uma bela vitória
da diplomacia brasileira. Quero congratular-me com o
Brasil, com a Presidente da República e dizer que o
Embaixador Roberto Azeredo vai honrar o Brasil no
cargo para o qual foi eleito. Muito obrigado, Senadora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Eu agradeço, Senador, e fico feliz de essa
notícia ter sido dada por V. Exª em um aparte ao meu
pronunciamento. Eu também considero essa conquista algo da mais extrema relevância. Eu lia há pouco,
nos jornais de hoje, o relato do apoio da União Europeia ao candidato do México. Então, preocupava-nos
muito a possibilidade efetiva ou não que teria nosso
Embaixador de ocupar função tão relevante. Então,
eu me somo ao registro de V. Exª, cumprimentando o
governo brasileiro e, em especial, nossa diplomacia,
o Ministério das Relações Exteriores.
Muito obrigada, sobretudo, a V. Exª, Senador Figueiró, pela complacência de ter garantido um período
para que eu fizesse meu pronunciamento.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Meus cumprimentos à Senadora Vanessa Grazziotin por seu pronunciamento, sobretudo
pelo destaque que deu à defesa da Zona Franca de
Manaus. Fiquei impressionado com a vibração de V. Exª,
como catarinense, defendendo os interesses maiores
do Amazonas. Destaco, também, a manifestação que
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V. Exª fez a respeito de sua visita a Cuba como representante de nossa delegação parlamentar.
Quero também me associar às palavras do eminente Senador Francisco Dornelles pela saudação que
fez à eleição do Embaixador Roberto Azevêdo como
Presidente da Organização Mundial do Comércio. É
uma distinção que essa Organização fez ao Brasil,
destacando a personalidade de um dos maiores valores da diplomacia brasileira.
Passo a presidência à eminente Senadora Vanessa Grazziotin para que eu possa proceder ao meu
pronunciamento.
O Sr. Ruben Fugueiró deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª. Vanessa
Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Eu passo a palavra, como orador
inscrito, ao Senador Ruben Figueiró.
Antes, porém, gostaria de agradecer, sensibilizada, a forma como V. Exª se referiu ao meu pronunciamento.
Muito obrigada, Senador.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– V. Exª merece.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – V. Exª também. Eu percebo em seus
pronunciamentos, em sua atuação no plenário e nas
comissões, a defesa que faz também de seu Estado.
Eu costumo dizer: “Esse é o Senador mais jovem do
Senado da República”.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado a V. Exª.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não quero
ser irônico, mas o processo de desindustrialização do
Brasil segue de vento em popa. É provável que este
seja o único ponto de nossa economia que continua
crescendo. Na verdade, perigosamente crescendo.
Vejam os últimos dados do IBGE. De acordo com
os levantamentos realizados no último mês de março,
o setor industrial teve um resultado pífio, com crescimento de 0,7%. Considerando os índices anualizados,
tivemos uma redução de 2% de nossa indústria. No
setor de bens de capital, que é o carro-chefe que mede
a temperatura desse segmento, a queda, nos últimos
doze meses, chegou a 6,7%.
Há vários anos, economistas e estudiosos têm
chamado a atenção para este fenômeno deletério de
nossa economia. Por mais que o Governo se esforce,
adotando medidas de desoneração e redução de al-

219

Maio de 2013

guns impostos, a indústria não reage adequadamente
e continuamos patinando.
Daí, surgem as propostas de mudanças cambiais, os justos reclamos por mais investimentos, por
reformas estruturais, enfim, reivindicações que possam
impor um cardápio de medidas para estimular nosso
crescimento, incrementando, dessa maneira, a economia pela via da industrialização.
Infelizmente, estamos fracassando. Enquanto
medidas concretas, ou seja, reformas estruturantes,
não forem adotadas, os empresários vão buscar novas
oportunidades em outras plagas, procurando nichos
de mercado onde possam produzir com mais competitividade, com custos menores e burocracia quase
inexistente.
Recentemente, chamou-me a atenção uma reportagem publicada no jornal O Estado de S. Paulo sobre
o processo de industrialização que vem ocorrendo atualmente na vizinha e querida República do Paraguai.
Impressionaram-me os números. Em poucos anos,
mais de 30 companhias brasileiras de grande porte
se instalaram no país vizinho. E mais: essas empresas
estão estimulando cada vez mais fornecedores e prestadores de serviços a se instalarem em solo paraguaio.
As atividades que estão se implantando no território paraguaio são na área de autopeças, confecções,
calçados, plásticos, frigoríficos, etc. Até a Volkswagen
vem adquirindo autopeças de uma empresa chinesa
sediada no Paraguai.
Quais as razões pelas quais isso está acontecendo? A equação é muito simples: custos proporcionados
por carga tributária barata, legislação trabalhista flexível
e preço de energia elétrica 63% inferior ao do Brasil.
Vejam, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, que o
imposto de renda sobre o valor agregado no Paraguai
é de 10%. Apenas 10%! Aqui, no Brasil, chega a 25%.
Além disso, no Paraguai não existe FGTS, contribuição sindical, Sistema S e outros direitos e deveres
existentes no Brasil.
Neste ponto, tenho que dizer que os direitos trabalhistas no Paraguai são atrasados, não valorizando
adequadamente o trabalhador. Mas essa é a realidade
daquele país e eles estão oferecendo essa vantagem
para competir e crescer com a nossa marginalização.
Só a título de exemplo, Srs. Senadores e Srªs
Senadoras, a produção de uma calça jeans fabricada
no Paraguai chega a ser 35% inferior ao da produzida
no Brasil. Na comparação de preços, não conseguimos
competir, porque lá eles podem produzir de maneira
mais barata e ainda aproveitar o mercado brasileiro
para vender o que produzem, não só pela vias oficiais,
mas também pelo descaminho e no comércio informal.
Tanto que, no ano passado, importamos do Paraguai
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quase US$1 bilhão, uma alta de 40% em relação ao
período imediatamente anterior.
No setor de carnes, houve um salto de US$20
milhões para US$103 milhões. Isso ocorreu com vários setores.
Srs. Senadores, o empresário que deseja investir
e obter lucros enxerga nesses números grandes oportunidades para crescer, o que termina formando uma
tendência, que levará, em longo prazo, a um crescente
enfraquecimento do parque industrial brasileiro. Tanto que somos o segundo maior investidor em terras
paraguaias.
No ano passado, investimos mais de US$500 milhões naquele país, uma elevação de mais de 50% em
relação a 2011. Só a fábrica de cimento da Camargo
Corrêa investiu lá US$160 milhões.
Com isso, crescem as perspectivas paraguaias de
se tornar um país altamente industrializado, podendo,
assim, romper com a letargia social e econômica que
domina a realidade do país desde a guerra da Tríplice
Aliança, no século XIX.
Não podemos ser contra a vontade de um país
que quer se desenvolver, mas temos de ficar alertas
para nos ajustarmos aos processos econômicos modernos que estão se consolidando em decorrência da
globalização da economia.
Neste aspecto, olhando as tendências do mercado, posso afirmar que foi um erro da diplomacia brasileira, repito que foi um erro da diplomacia brasileira,
apoiar a retirada do Paraguai do Mercosul, até porque
os exemplos que dei acima permitem concluir que eles
continuam o processo de atração de empresas descoladas das regras gerais de formação de uma economia
compartilhada, consolidada por acordos binacionais.
Srªs e Srs. Senadores, Srª Presidente, paralelamente à leitura desse material extremamente relevante,
logo em seguida, o jornal Correio do Estado, de Mato
Grosso do Sul, o meu querido Estado, publicou excelente reportagem do jornalista Clodoaldo Silva sobre
a implantação de várias zonas de processamento de
exportação, as chamadas ZPEs, em três Municípios
fronteiriços do meu Estado. São eles: Corumbá, que
faz fronteira com a Bolívia, Bataguassu, que faz fronteira com o Estado de São Paulo; e Ponta Porã, que
margeia terras paraguaias.
Inclusive, devo lembrar que o Senado aprovou o
Projeto nº 491/2007, de autoria da ex-Senadora Marisa Serrano, que autorizou o Executivo a criar a Zona
de Processamento de Exportação em Ponta Porã, em
2009, cujo objetivo precípuo foi criar uma ferramenta
de grande importância para ajudar a reduzir as desigualdades regionais e facilitar a industrialização...
(Soa a campainha.)
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O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– ... e a inserção competitiva do Brasil no comércio
internacional.
Como sabemos, o processo para se colocar em
prática essas iniciativas é demorado e extremamente
burocratizado, mas o tempo chega, e não devemos
ficar presos aos motivos pelos quais as coisas são
lentas em nosso País.
Segundo o Correio do Estado nos informou, se o
Governo do Estado realizar projetos de viabilidade econômica nesses Municípios e conseguir atrair indústrias
para lá, de acordo com a decisão do Conselho Nacional
de Zonas de Processamento de Exportação, vinculado
ao Ministério de Indústria e Comércio, as ZPEs poderão sair finalmente do papel e funcionar a pleno vigor.
Vejo isso como um dado alvissareiro diante do
movimento econômico que estamos acompanhando.
Nesse sentido, acredito...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Nesse sentido, acredito que possamos criar uma
sinergia com o Paraguai no sentido de viabilizarmos
projetos para industrializar as regiões fronteiriças, com
grandes vantagens para o Brasil e o nosso país irmão.
Hoje, a fronteira entre o Brasil e o Paraguai,
principalmente na região de Mato Grosso do Sul, é
um território entregue ao contrabando, tráfico de drogas e roubo de veículos. Os índices de pobreza são
imensos. Não há fontes de emprego, a juventude não
tem perspectiva de futuro, a não ser a criminalidade
e o banditismo.
Quem viaja por aquela região fica chocado com
os imensos vazios improdutivos, foco cada vez maior de
conflitos agrários e lutas internas do crime organizado.
Havendo um esforço conjunto entre os dois países, fortalecendo os...
(Interrupção do som.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
... empresariado, como também...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
... para aquela imensa região do Brasil.
Srª Presidente, eu gostaria que V. Exª desse um
prazo um pouquinho maior para mim para que eu possa concluir o meu pronunciamento.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Caro Senador, farei o possível, embora
nós tenhamos outros inscritos. Eu já ampliei o tempo
do senhor, mas vou voltar...
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Eu estou pedindo isso a V. Exª porque, quando na
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Presidência, eu concedi tempo até dilatado aos que
estavam na tribuna.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Pois não. Tenha certeza de que farei, Sr.
Senador.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Eu só estou terminando, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Obrigada.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Muito obrigado a V. Exª.
Temos que implantar essas três ZPEs em nosso Estado para gerar emprego, renda, formação de
mercado consumidor, enfim, vitalizando as economias municipais por intermédio de desenvolvimento
de grandes projetos,
Caso contrário, o Brasil perderá duplamente.
Primeiro: veremos crescer a tendência de empresas
brasileiras e estrangeiras se instalarem maciçamente
no Paraguai, enfraquecendo nosso potencial industrial. Segundo: manteremos no abandono uma região
potencialmente rica, que necessita crescer e dar respostas de bem-estar e qualidade de vida a seu povo.
Terceiro: vamos perder uma grande oportunidade de
interiorização de nossa economia, hoje demasiadamente concentrada no eixo Rio-São Paulo.
Temos que refletir sobre estas questões, neste
momento crucial para a história do Brasil. Não podemos perder mais essa oportunidade.
Sra Presidente, eu não poderia concluir este pronunciamento sem trazer a esta Casa a impressão que
ainda tenho da visita que realizei, há 25 anos, em 1988,
como integrante de uma delegação brasileira de Parlamentares, à República Popular da China.
Naquela oportunidade, chamou-me atenção a
ZPE de Shenzhen, localizada entre Guangzhou e Hong
Kong, no sudoeste daquele país.
O que lá presenciei, soube, não seria diferente
das outras ZPEs à época implantadas naquele país.
Shenzhen, outrora uma região pobre, abandonada, de
localização rural primariíssima, tornou-se, no impacto
quase meteórico, um fenômeno econômico e social
mercê um alto grau de industrialização, atividade comercial intensa, voltada para o comércio exterior e
também para a expansão interna.
Foi uma ação virtuosa que possibilitou, em pouco
espaço de tempo, a partir da política de abertura de
Deng Xiaoping, uma extraordinária elevação das condições de vida, emprego e renda que surpreendeu o
mundo e tive a honra de testemunhar.
O Brasil poderia seguir aquela ação exemplar em
toda sua extensão e plenitude. Parece-me, pelo que
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observo das ações oficiais, que tal não acontecerá, eis
que o modelo que se deseja é diferente do que lá vi.
Shenzhen está numa cidade aberta, em termos
territoriais, correspondente aos limites do município.
Aqui, pretende-se uma ZPE numa área delimitada,
cercada, distante da aglomeração humana de uma
cidade mãe, diria eu, um gueto. Para lá entrar, deve-se usar um portão para assegurar a fiscalização alfandegária, tributária, financeira, maneada por uma
burocracia estiolante, como, aliás, é vezo autoritário
de nossos gestores.
A cidade mãe fica à margem e pouco recebe os
influxos resultantes da atividade econômica gerada na
zona fechada das ZPEs que se programam.
No caso específico dos que se pretende implantar
nos Municípios de meu Estado, em Bataguassu, já em
fase adiantada, e em Corumbá, esta com atividades de
implantação paralisadas em virtude de divergências entre governos municipal e estadual, tenho fundadas dúvidas de que seus resultados econômicos com reflexos
sociais de emprego e renda aos respectivos munícipes
correspondam à esperança que nelas se depositam.
Termino, Srª Presidente, repetindo que não quero
ser pessimista, mas temo que o modelo de ZPE preconizado para o Brasil possa se assemelhar a, entre
aspas, “parasitas” que se apegam às árvores robustas
e sugam sua seiva.
Era o que tinha a dizer, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, com um agradecimento profundo à Srª
Presidente, pela tolerância que teve em conceder o
prazo excedente.
Muito grato a V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Ruben Figueiró, a
Srª. Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Srª. Lídice
da Mata.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Quero parabenizar V. Exª pela análise que faz
e pela discussão que traz à tona em relação às ZPEs
na China e no Brasil, inclusive ressaltando que há um
pedido de votação do requerimento de urgência para
aprovação de um projeto que, na verdade, facilita a
implantação de ZPEs no Brasil. Muito obrigada.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Eu só gostaria, Srª Presidente, que imitassem o
exemplo chinês, que deu resultados extraordinários
para aquela nação.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Sem dúvida. Muito obrigada.
Passamos a palavra a um orador inscrito, o Senador Paulo Davim, como representante da Liderança.
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Após a fala de S. Exª, terá a palavra o Senador Ataídes
Oliveira, como orador inscrito.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, não há livro, documentário ou relato que substitua a emoção de conhecer
de perto a imensidão verde da Floresta Amazônica.
Pisar aquele chão, sentir a umidade da terra, respirar
o mesmo ar de nossos ancestrais nativos e inundar o
olhar com todo aquele verde é, definitivamente, uma
experiência única e impactante.
Tive essa oportunidade, recentemente, a convite
do Exército Brasileiro e do Comando Militar da Amazônia. Fui conhecer o trabalho que é feito naquela região
no que se refere à fiscalização e à defesa de nossas
fronteiras. Os principais problemas enfrentados pelos
Pelotões de Fronteiras (PEFs) são o desmatamento, o
tráfico de pessoas, o tráfico de drogas, o contrabando
e também a biopirataria.
Partimos de Brasília em direção a Manaus no dia
25 de abril. Chegando ao Comando Militar da Amazônia, ouvimos uma palestra sobre o trabalho realizado
pela instituição. Para se ter uma ideia, a fronteira do
Brasil tem mais de 12 mil quilômetros, e são apenas
23 Pelotões de Fronteiras, cada um com aproximadamente 70 homens.
Muita gente não faz ideia, mas a Amazônia Legal
corresponde a 61% do território nacional. Engloba os
Estados do Norte e do Centro-Oeste e um pedaço da
região norte do Maranhão. Além da proteção e defesa do nosso território, o trabalho do Exército também
envolve a proteção do povo nativo, dos índios.
Conhecemos também um pouco do Centro de
Embarcação do Exército, responsável por toda a proteção e patrulha dos rios da Amazônia, e o Centro de
Instrução de Guerra na Selva (CIGS), lugar onde são
feitos treinamentos específicos de sobrevivência na
selva para militares de todo o mundo.
Na sexta-feira, dia 26 de abril, partimos para a cidade de Tabatinga, onde fica o 8º Batalhão de Infantaria
de Selva (BIS), sediado dentro do Forte São Francisco,
fundado em 1776. A partir daquele ponto é que, de fato,
se iniciou a grande emoção do encontro com a selva.
Nosso destino foi o 2º Pelotão de Fronteiras, o
Ipiranga, situado às margens do Rio Içá, na tríplice
fronteira Brasil, Peru e Colômbia, distante apenas 500
metros da Colômbia. Durante todo o voo que nos levaria
até lá, nossos olhos, de ponta a ponta, só vislumbravam
o verde da mata, quando não os rios e os afluentes
dos grandes e já conhecidos rios que serpenteiam a
Amazônia e conferem uma beleza ainda mais deslumbrante ao lugar. Vendo e vivendo aquela experiência,
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cheguei à conclusão de que todo brasileiro deveria
conhecer toda aquela exuberância da selva brasileira.
Vivem no Pelotão cerca de 70 militares, entre tenentes, soldados, cabos, sargentos, um dentista, um
farmacêutico e um médico. Nas adjacências do Pelotão,
vivem cerca de 300 pessoas, incluindo as esposas e
os filhos dos militares. O tempo inteiro, a palavra “Selva!” é usada como uma interjeição, uma afirmação,
um cumprimento ou um comando entre eles. E nós,
os convidados, somos impelidos, naturalmente, a absorver esse hábito. “Bom dia”, “obrigado”, “boa noite”,
tudo é traduzido por “Selva!”.
É perceptível uma aura mística no lugar e dá para
sentir também, entre os pelotões e os povos nativos, o
carinho, o respeito e a gratidão pela selva. Tudo gira em
torno daquela grandiosa mata, uma declaração concreta do poder da natureza e de Deus sobre todo o resto.
Voltei revigorado, com meu sentimento de compromisso ainda mais fortalecido para a necessidade
de preservação da nossa biodiversidade, das nossas
terras, dos nossos rios, do nosso povo brasileiro. Temos uma riqueza inestimável. Temos um Brasil verde
que pulsa e que emociona.
Selva para todos!
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Muito obrigada. Parabéns a V. Exª pela
visita e pela compreensão tão profunda e sensível da
realidade amazônica!
Usará da palavra o Senador Ataídes Oliveira,
como orador inscrito, pelo tempo regimental.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia 2 do
corrente mês, o jornal Estadão veiculou uma matéria
em que menciona meu nome como beneficiário das
empresas do Cachoeira, mas, de início, eu gostaria de
tecer um comentário.
Srª Presidente, há mais de 90 dias, desta tribuna,
estou denunciando o abuso do dinheiro público cometido
pelos gestores do Sistema S. Escrevi o livro denominado
Caixa-Preta do Sistema S com base exclusivamente nas
auditorias elaboradas pelo TCU e pela CGU. Tenho dito
sempre aqui que foi detectada falta de transparência,
arrecadação de tributos feita diretamente, arrecadação
acima de R$15 bilhões, cursos cobrados em valores
exorbitantes e muitas outras irregularidades.
Eu disse que as confederações dos entes do
Sistema S – CNI, CNC, CNA, CNT e OCB –, que recebem repasse de dinheiro público das aludidas entidades, algo em torno de R$1 bilhão por ano, não são
fiscalizadas por órgão nenhum deste País – isto é um
absurdo! – e muito menos prestam contas, infringindo
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o que determina o art. 70, parágrafo único, da nossa
Carta Maior.
Protocolizei requerimentos de informação e de
auditorias para o TCU tanto em plenário como na CMA
– Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização. Todos
foram negados, Srªs e Srs. Senadores.
Distribui exemplares do livro Caixa-Preta do Sistema S a todos os Parlamentares deste Congresso,
aos tribunais, ao TCU, ao Ministério Público Federal,
ao Ministério Público Estadual e a toda imprensa escrita e falada.
Estou coletando assinaturas para a criação de
uma CPI nesta Casa. Não tenho dúvida de que o Sistema S é um dos maiores esquemas de corrupção deste
País, conforme detectado em acórdãos de auditoria do
TCU. Tem de ter coragem para falar isso, sim, nesta
tribuna! Há 70 anos, ninguém vem a esta tribuna falar
isso. Eu venho aqui e afirmo que isso foi detectado
através dos acórdãos do Tribunal de Contas da União
e da Controladoria-Geral da União.
Dou aqui dois exemplos. A CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, há pouco tempo, investiu R$700 milhões em dez prédios, em uma zona
rica desta capital, sem concorrência. A empresa escolhida foi a Via Engenharia. Isso o Jornal do Brasil
está afirmando. E o jornal diz mais: “Sem concorrência.
Dinheiro não é problema. Em 2011, a CNC aplicou no
empreendimento cerca de 30% do seu orçamento de
R$246 milhões. Foram R$76 milhões no total”.
Na CNT – Confederação Nacional do Transporte,
o fornecedor é a Diedro Construções, que foi fundada
em 1995, dois anos após a criação do Sest e do Senat,
que compõem a Confederação Nacional do Transporte.
Essa empresa tem sede em Belo Horizonte, domicílio atual do sempre Presidente da CNT. Somente ela
conseguiu ser vencedora de pelo menos 80% de todas as obras construídas no Brasil. Olhem que coisa
interessante: somente uma empresa de Minas Gerais
conseguiu 80% das licitações, somente ela conseguiu
vencer 80% das licitações das obras do Sest Senat no
Brasil. Ou seja, na Bahia, não há ninguém que construa;
no Ceará, não há ninguém que construa; em Tocantins,
não há ninguém que construa. Aí dá para perceber...
Entre 2000 e 2009, essa empresa faturou aproximadamente R$100 milhões, representando 16 contratos.
E a CNI? Todo mundo sabe o que a CNI é. A CNI
bancou da ditadura à nossa atual democracia. As confederações do Sistema S, CNI, CNC, CNA, OCB, estão
entre os maiores lobistas deste País, se não forem os
maiores lobistas.
Pois bem, até então, não tive apoio do Senado
Federal, com exceção de alguns Senadores que assinaram requerimento para a instalação da CPI. Mas
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ainda não consegui as 27 assinaturas necessárias
para a instalação da CPI.
Protocolizei dois PLS, dois projetos. O PLS nº 72
cria a Lei Geral do Sistema S, cujo objetivo é aprimorar
o sistema e corrigir as distorções. Protocolizei também o
Projeto nº 153, de 2003, que institui fiscalizações e propõe outras providências em relação às confederações.
Ou seja, com esse PLS, também estou pedindo que as
confederações sejam, no mínimo, fiscalizadas, para que
atendam o que determina o art. 70 da nossa Constituição.
Esses projetos não são meus, esses projetos
são do povo brasileiro, porque o Sistema S não é
desses gestores, o Sistema S é do povo brasileiro,
porque há dinheiro do povo envolvido. Mas, Sr. Presidente, diante da esmagadora e terrível resistência
deste Parlamento, tenho a certeza de que os aludidos projetos não serão aprovados nem pela primeira comissão por onde passarem nesta Casa. Tenho
absoluta certeza disso.
E quero fazer um pedido à Presidente Dilma:
Presidente, sei que Vossa Excelência manda neste
Congresso. Todo mundo sabe. Portanto, peço a Vossa Excelência que pegue esses meus dois projetos,
faça uma medida provisória e mande-a para cá. Tenho
absoluta certeza de que será aprovada essa medida
provisória. Assim, Vossa Excelência vai estancar uma
das maiores sangrias da corrupção deste País e vai
beneficiar milhões de brasileiros.
Tenho procurado incansavelmente a imprensa, em
busca de divulgação das inúmeras irregularidades verificadas nas auditorias do Sistema S, sem êxito algum.
Silenciaram e calaram-se diante do poder do Sistema S.
Em contrapartida, Sr. Presidente, no dia 02.05.13,
o Estadão se manifestou, acredito eu que atendendo
a pedidos dos poderosos gestores do Sistema S, e
publicou uma matéria com o intuito de me intimidar e,
consequentemente, tentar me calar.
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Título da matéria: “Senador aliado de Cachoeira é
poupado no Senado Federal”.
Aqui está a matéria, Sr. Presidente, que, inclusive,
joga este Congresso contra o povo. Ela diz o seguinte:
“O Senador Ataídes Oliveira (PSDB – TO) foi beneficiário de R$6,3 milhões repassados por empresas
ligadas a [...] Cachoeira”.
Eu vou provar.
Vir a esta tribuna e falar que é honesto, que não
admite o ilícito ou o errado é muito fácil. Provar é que
é difícil. E eu já provei e provo novamente.
(Interrupção do som.)
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O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Esses 6,3 (Fora do microfone.) milhões se referem à
venda de um imóvel. A escritura está aqui, em minhas
mãos – daqui a pouco, quero passá-la à Presidência
desta Casa –, a escritura de venda de um imóvel em
Palmas, Tocantins, ao empresário Sr. Marcelo Limírio,
da Neo Química, hoje sócio da Hypermarcas. Aqui está
a escritura de compra e venda.
Aqui está a minha quebra de sigilo bancário. Aqui
estão os meus estratos bancários, todos os meus estratos bancários, que provam a entrada e a saída desses
recursos, como também aqui se encontram os e-mails.
Portanto, Sr. Presidente, Senadores e Senadoras,
quero, neste momento, entregar esta pasta com toda
esta documentação.
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Se algum colega nosso Senador ou até mesmo a
imprensa se interessar por alguma coisa, está aqui.
Gostaria de passar, por favor.
Gostaria também, Sr. Presidente, que ficasse escrito, nos Anais desta Casa, toda esta documentação
que acabo de entregar.
Pois bem, meu sigilo bancário eu entreguei. Toda
a documentação, Sr. Presidente, essa mesma documentação, no passado, na época da CPI, vim aqui e
entreguei em mãos do Relator; àquela época, Odair
Cunha. Também entreguei a alguns Senadores, inclusive à nossa Liderança, toda essa...
(Interrupção de som.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Eu pediria um pouco mais de tempo. O assunto é
interessante. Por favor.
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Interessante que, certa vez, eu estava nesta tribuna,
discursando, falando a respeito do Sistema S, e um
Senador estava aqui, um representante da CNI, e este
moço, Odair Cunha, estava presente, dando informações. Só queria deixar isso registrado.
Entreguei também esses documentos a Senadores.
Peço ao Sr. Presidente que faça, então, constar
dos Anais desta Casa toda esta documentação. Ratifico, Sr. Presidente.
Fiquei estarrecido, porque respeito o trabalho
da imprensa, mas, diante dessa matéria, lamento a
atitude desse grande jornal. Mas entendo, porque os
vínculos entre o Sistema S e as Organizações Globo
são fortes e de longa data.
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Somente o Sest Senat, de 2008/2011, concedeu um
patrocínio de R$3 milhões à Fundação Roberto Marinho.
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) –
O TCU conclui – acórdão nº 3.183/2011 – com relação
a esse patrocínio: “Deste modo, conclui-se que a situação mencionada desrespeita o próprio regulamento
de licitação e contratos, art. 26, caput; e a Instrução
de Serviço nº 93, de 2008, item 3; constituindo, contudo, falha formal”. O TCU disse que o Sest Senat não
poderia ter feito esse patrocínio da forma que fez, ou
seja, os laços são muito grandes.
Estadão: “Você afirma que fui beneficiado pelas empresas do Cachoeira. Vocês terão que provar em juízo”.
(Interrupção do som)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– E contra a verdade não há argumentação.
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) –
Srªs e Srs. Senadores, os gestores do Sistema S fizeram uma verdadeira varredura em minha vida pessoal
e profissional. A única coisa que encontraram foi uma
ex-amizade, Sr. Presidente. Uma ex-amizade.
Administrei uma empresa de consórcio, cujo nome
era Consórcio Araguaia, durante 24 anos. Administrei mais
de R$0,5 bilhão. Agora, há seis meses, pedi o cancelamento da mesma. E tenho uma carta do Banco Central,
que diz que se trata de um homem sério, honesto, íntegro e me deu parabéns. Essa carta está em meu poder.
Mas eles fizeram uma varredura na minha vida.
E mais: eles estão tentando colocar o Congresso Nacional contra mim, contra o povo brasileiro. Colocaram
aqui no jornal.
(Interrupção do som)
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Enquanto eu tiver esta tribuna, irei mostrar ao povo
brasileiro as falcatruas do Sistema S, das suas federações e confederações. Irei. Principalmente das federações e confederações.
Sr. Presidente e caros ouvintes, não será uma
matéria encomendada que irá ferir a honra de um homem sério. Não será.
Obrigado, Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Ataídes Oliveira, a
Srª. Lídice da Mata deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Convido o Senador Wellington Dias para ocupar
a tribuna na condição de Líder.
Senador Ataídes, a sua solicitação será atendida
na forma legal.
O Senador Wellington Dias disporá do tempo
regulamentar.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, o que me traz aqui hoje é fazer um
relato e um agradecimento.
Nós tivemos, na última terça-feira, em Teresina,
um encontro com os Municípios, com a presença de
vários membros da equipe do Governo. Foi uma situação inédita no nosso Estado, já experimentada em
outros Estados brasileiros, e eu espero que isso possa
acontecer em todos os Estados.
Aquela foi uma ocasião em que, com a presença
de 11 Ministérios, de várias autarquias e empresas, foi
possível haver uma pactuação que hoje só é possível
em Brasília, Aonde os prefeitos, os dirigentes, as suas
equipes podem comparecer, e ali é possível encontrar
a solução para essa relação federativa entre os Municípios e o Governo Federal.
Lá, tivemos a oportunidade de ver, por exemplo, situações de um convênio que não consegue
ser liberado; em outro caso, uma situação em que há
inadimplência, com idas e vindas, sem uma solução,
e, de repente, no próprio Estado, é possível, com a
facilidade da presença dos contadores, da presença
das pessoas que assessoram o Município, encontrar
uma saída.
Tratamos também, com a presença da Ministra
Ideli, do Ministro Fernando Bezerra, do Ministro Gastão Vieira e também com a presença do Ministro das
Cidades, de temas que precisam de solução, como dar
conta do consórcio das águas do sul do nosso Estado,
o Prosar, como é chamado.
Ali, tratamos de um tema que eu quero destacar
aqui, relacionado à adutora do litoral. Eu estive, em
seguida, com a própria Ministra Ideli, na região norte
do Estado, e ali, dialogando com as lideranças dos
Municípios de Ilha Grande, de Parnaíba, de Luís Correia e de Cajueiro da Praia, foi possível a ela perceber
a importância dessa obra para o desenvolvimento do
nosso litoral, um litoral relativamente pequeno. São 66
quilômetros, mas um belo litoral, com grande potencial
em diferentes áreas: na área do turismo, na área da
piscicultura, um polo de serviços para aquela região,
e há ainda um grande potencial na área da industria-
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lização e da produção da carnaúba e na produção
também relacionada à fruticultura irrigada e ainda na
produção de grãos.
Eu destaco que a adutora tem por objetivo o abastecimento humano e possibilitar condições de novos
investimentos. Há um conjunto de investidores que
têm projetos de hotéis, de pousadas, de restaurantes
naquela região e estão impedidos pela falta de água
para sustentar esses empreendimentos.
Então, em razão disso, tratamos com o Ministro
Gastão Vieira Lima, que mantém uma linha que tinha
sido pactuada, ainda quando eu era Governador, do
Prodetur. Estivemos tratando com o Governador Wilson
Martins, com o Presidente da Agespisa, empresa de
águas e saneamento, e ali foram retomadas as condições para que essa obra possa ser realizada.
Na verdade, nós temos a garantia já de uma parte
desses recursos do Prodetur, e, agora, o Governador
encaminhou para a Assembleia Legislativa um pedido para que, dentro do programa Água para Todos, na
parte de financiamentos com FGTS, seja possível a
realização dessa obra.
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É
uma obra muito importante, uma obra que tem um
valor até relativamente baixo, considerando o impacto
que ela tem. São 25 milhões. E, se Deus quiser, temos
agora todas as condições de dar solução.
O próprio representante do Governo da empresa
de águas e saneamento, Antônio Filho, já manifesta
as condições de atualização do projeto até o próximo dia 12 de maio, condições de garantir a licitação,
considerando que já há fonte de recurso disponibilizada. A partir daí, eu espero, concluída a licitação,
que a gente possa, no segundo semestre, ter o início
dessa obra.
Ali é uma região que, com certeza, vale a pena
que os brasileiros e que pessoas de outras regiões do
mundo conheçam. Certamente, essa obra...
(Interrupção do som.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
...se soma a outras obras que são fundamentais para
o desenvolvimento daquela região.
Então, Sr. Presidente, eu queria, na verdade, fazer apenas esse relato e aqui, de pronto, agradecer a
toda a equipe do Governo da Presidenta Dilma, que
ali tratou de vários temas.
Eu destaco aqui apenas mais um tema, relacionado à parte de energia elétrica.
Nossa empresa tem, como outras empresas da
Região Norte, uma gestão por essa modelagem da
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Eletrobras, centralizada no Rio de Janeiro, e temos
insistido na necessidade da descentralização.
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Certamente a Ceron lá de Rondônia, de Roraima, do
Acre, do Amazonas, assim como do Piauí, de Alagoas,
que são as empresas que foram federalizadas, como
distribuidoras federais, precisam exatamente de uma
pactuação em que essa gestão possa ser feita no próprio Estado, dando conta de problemas e soluções.
Eu acho que a Ministra voltou de lá muito sensível para atuar junto às diferentes áreas – o Ministério
de Minas e Energia e a própria direção da Eletrobras
–, para encontrarmos uma saída também para o grave
problema da energia.
Aqui, o nosso mandato certamente estará acompanhando essas importantes reivindicações do povo
do Piauí.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) ) – A Presidência comunica às Srªs e aos Srs.
Parlamentares que a sessão conjunta do Congresso
Nacional anteriormente convocada para hoje, terça-feira, fica transferida para amanhã, 8 de maio, quarta-feira, às 20h30, no Plenário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) ) – Eu convido o Senador Valdir Raupp para fazer
uso da palavra, no tempo regulamentar.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar
meu pronunciamento sobre o biodiesel no Brasil, eu
queria registrar aqui um fato histórico e muito importante
para o Brasil, que foi a vitória do Embaixador Roberto
Azevedo para ocupar o cargo de Diretor-Geral da OMC
(Organização Mundial do Comércio).
“O embaixador brasileiro Roberto Carvalho de
Azevêdo será o novo diretor-geral da Organização Mundial do Comercio (OMC). É o cargo mais importante já
conquistado por um diplomata brasileiro em organismo
internacional.” Então, parabéns ao Embaixador Roberto
Azevêdo e ao Brasil, que ocupa esse importante cargo
na Organização Mundial do Comércio.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta safra
de 2013, esperamos posicionar o Brasil como maior
produtor de soja do mundo. A safra é calculada em
torno de 82 milhões de toneladas, 46% das quais serão processadas em fábricas esmagadoras nacionais.
O Brasil produz 180 milhões de toneladas de grãos,
sendo que 82 milhões são de soja.
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O resultado dessa operação nacional será algo
em torno de 7,4 milhões de toneladas de óleo de soja,
que tem aplicações variadas em nosso País.
É o momento ideal para relembrarmos os compromissos do Governo Federal em relação ao programa de biodiesel, lançado ainda na administração do
Presidente Lula, em 2008.
Desde 2010, já alcançamos a meta projetada
para este ano de 2013, que seria de acrescentar 5%
em volume de óleo produzido a partir da biomassa no
óleo de origem mineral, resultando, entre outras coisas, em um diesel menos poluente.
Do ponto de vista técnico, é de conhecimento
comum que misturas de até 20% de biodiesel sequer
exigem alterações na regulagem dos motores diesel.
Acima desse volume, algumas modificações se fazem
necessárias. A mistura de 20%, no momento, é meta
a ser alcançada no ano de 2020, sendo que o etanol
já chega a 25% de mistura.
Hoje, no Programa Nacional de Biodiesel, aproximadamente 76% do combustível renovável tem soja
como matéria-prima, seguida de sebo bovino e óleo
de algodão, com participações de 17% e 4% respectivamente.
Até o ano passado, as processadoras de óleo de
soja estavam funcionando com quase 60% de ociosidade. A supersafra garante 100% de utilização da
capacidade instalada, exatamente os 7,4 milhões de
toneladas aos quais me referi há pouco.
Esta é, Sr. Presidente, a oportunidade ideal para
avançarmos no marco regulatório do biodiesel, passando a mistura para 7%, o chamado biodiesel B7.
Há mais de um ano, o setor aguarda a tomada de
decisão do Governo a respeito dessa mudança, que
seria altamente benéfica para Brasil.
É importante registrar que, em 2012, foram R$2
bilhões faturados pela agricultura familiar com a venda
de matéria para a produção de biodiesel. Hoje o País
possui em torno de 104 mil estabelecimentos de agricultura familiar, envolvendo mais de 300 mil pessoas.
No meu Estado de Rondônia, já existe produção
desse tipo de biocombustível. Há no Estado um enorme
potencial de sebo bovino para sua produção, já que
essa gordura animal é uma excelente matéria-prima,
cujo aproveitamento é praticamente total. Além do sebo
bovino, existem as oleaginosas da Região Amazônica,
que podem somar na produção desse combustível.
O biodiesel é menos poluente, vem de matéria-prima nacional e beneficia tanto grandes produtores
quanto médios e pequenos, esses últimos vinculados
à agricultura familiar, incentivada pelo Governo. Esse
combustível renovável reduz a dependência brasileira
em relação ao diesel de origem mineral, produzido no
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exterior, que ainda representa em torno de 20% do total
utilizado no País. Isso quer dizer que o Brasil importa,
ainda, 20% de todo o diesel utilizado aqui no Brasil.
O biodiesel B7 pode ser implantado de imediato,
sem risco, pois aproveita a capacidade já instalada de
nossa indústria e a grande disponibilidade de matéria-prima resultante da supersafra.
Em 2010, a Fundação Getúlio Vargas concluiu um
estudo fundamental para dar maior segurança a essa
modificação pretendida. A análise da FGV mostrou o
baixíssimo impacto que a alteração na composição
do diesel teria nos custos nacionais, especialmente
no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), no Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM),
no Índice de Preços por Atacado (IPA) e nos indicadores Cesta-Básica e Transporte Urbano de Passageiros.
Outro dado interessante, Sr. Presidente, apresentado pela FGV, foi o reconhecimento pela Agência Americana de Proteção ao Meio Ambiente (EPA)
do potencial do biodiesel em reduzir as emissões de
poluentes, melhorando, dessa forma, a qualidade de
vida daqueles que tanto sofrem com a poluição do ar,
principalmente nos grandes centros.
Em 2007, por exemplo, cerca de um quarto das
internações nas seis maiores capitais do País foram
ocasionadas por problemas respiratórios decorrentes
da poluição da queima do diesel fóssil. A mudança
pretendida, portanto, não gera impacto inflacionário,
uma preocupação que está sendo reincorporada ao
dia a dia do brasileiro em tempos recentes.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as três entidades representantes do setor, a União Brasileira do
Biodiesel e do Bioquerosene (Ubrabio), a Associação
Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove)
e a Associação de Produtores de Biodiesel do Brasil
(Aprobio), esperavam, desde 2010, o anúncio da mudança do marco regulatório. Já se vão três anos e até
agora nada!
É necessário, Sr. Presidente, que o Governo acelere o passo e adote logo o B7. A título de exemplo,
o crescimento da importação do diesel no primeiro
trimestre deste ano, em relação ao mesmo período
do ano passado, foi de 521%. Se o B7 já tivesse sido
implantado, não haveria necessidade do aumento da
importação.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, encerro
aqui este pronunciamento, fazendo um apelo ao Ministério das Minas e Energia, à Casa Civil que tem
discutido esta matéria, à Agência Nacional do Petróleo
(ANP) e – por que não? – à Presidente da República,
Dilma Rousseff, que, quando Chefe da Casa Civil, junto com o Presidente Lula, defendeu com muita força
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e determinação a produção e a mistura do biodiesel
no diesel nacional.
É um projeto saudável, que vai diminuir as importações, porque o Brasil hoje está em um descompasso
com a balança comercial. É um projeto que diminui a
poluição e que beneficia, já dissemos aqui, mais de 300
mil famílias brasileiras da agricultura familiar e também
os empresários, que, incentivados pela produção, pela
mistura do biodiesel no óleo diesel, instalaram grandes plantas de produção do biodiesel em todo o Brasil.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é que faço aqui este apelo ao Governo Federal:
que implante de imediato, para o bem do Brasil, para
o bem do povo brasileiro, o B7, a mistura de 7% no
diesel brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) – Convidamos para fazer uso da palavra, na
condição de Líder, o Senador Acir Gurgacz, do PDT.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, na última semana, cumpri agenda
de trabalho no Estado de Rondônia, visitando diversos
Municípios para acompanhar o andamento de algumas
ações que realizamos em parceria com o Governo do
Estado, prefeituras e com o Governo Federal, bem como
para ouvir as demandas da sociedade rondoniense para
o Senado da República, para o Congresso Nacional.
A nossa caravana pelo Estado começou pelo
Cone Sul, no Município de Vilhena, onde participamos
de um seminário de prevenção às drogas e da formatura de 450 jovens em cursos do programa ProJovem
Trabalhador, do Ministério do Trabalho e Emprego.
Foi uma satisfação muito grande participar desses dois eventos, pois tanto o alerta para que nossas
crianças e adolescentes não caiam na tentação das
drogas, oferecendo a eles educação de qualidade, opções de lazer, de esporte e cultura, como a formação e
qualificação profissional de nossos jovens são fundamentais para termos benefícios para toda a sociedade,
com reflexos positivos na economia e na geração de
emprego e renda.
Meus cumprimentos, mais uma vez, a todos os
professores, técnicos e servidores que lecionaram e
trabalharam na aplicação dos cursos profissionalizantes e também aos alunos, que cumpriram uma etapa
importante na formação educacional e profissional e
que agora estão mais preparados para o mercado de
trabalho.
Agradeço o apoio do ex-Ministro do Trabalho,
Carlos Lupi, que viabilizou a realização de cursos do
ProJovem Trabalhador em diversas cidades de Rondônia, e ao atual Ministro, Manoel Dias, que está dando
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sequência a esse trabalho e assinou convênio com
diversos Municípios para atender mais 2 mil jovens no
Estado de Rondônia.
Realizamos o lançamento da nova etapa do ProJovem Trabalhador no Município de Guajará-Mirim,
onde estivemos com o Governador Confúcio Moura
para o primeiro mutirão de ações e de obras do programa Governo Perto de Você, que, por sinal, é mais
uma das boas ideias que o Governador Confúcio Moura
está implantando no Estado de Rondônia. Durante uma
semana inteira, a estrutura do Governo do Estado funcionará de forma itinerante em uma região do Estado,
atendendo de forma muito mais rápida e eficiente as
demandas dos Municípios e da população.
Em Guajará-Mirim, onde iniciamos esse trabalho,
a cidade passou por um mutirão de limpeza e embelezamento. Uma central de atendimento ao cidadão funcionará durante esta semana para atender a população
em diversos serviços, com um verdadeiro pacote de
benefícios de cidadania, inclusão social, saúde, emissão de documentos, lançamento de obras, revitalização de prédios públicos, atividades culturais e de lazer.
Na parte de infraestrutura, o Governo iniciou a
recuperação de aproximadamente 600 quilômetros de
estradas não pavimentadas na região. Após atender
Guajará-Mirim, as máquinas seguem para Nova Mamoré. Além disso, o Governo pavimentou 11 quilômetros
de vias urbanas de Guajará-Mirim com asfalto, e vai
fazer o asfaltamento do acesso do distrito de lata à BR429. Assinou o convênio de 11 quilômetros de asfalto.
Infelizmente, para chegar a Guajará-Mirim, o único meio de acesso rodoviário até a capital do Estado,
Porto Velho, está em péssimas condições. A rodovia
federal BR-425, num trecho de pouco mais de 120
quilômetros, proporciona um verdadeiro martírio para
os motoristas de caminhões, de veículos utilitários e
particulares.
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Essa
rodovia, partindo do entroncamento com a BR-364, serve como elo de ligação ao território boliviano, e é uma
vergonha nacional a BR-425 no Estado de Rondônia.
Por incrível que pareça, essa rodovia tão importante
para o desenvolvimento da região não oferece condições seguras de tráfego para veículos normais e nem
de emergência.
No entanto, em 20 de março, a Construtora Capital Ltda., recebeu do DNIT a ordem de serviço para
realizar os serviços de conservação, manutenção e
recuperação de alguns trechos mais críticos. Só que,
até o momento, a construtora não iniciou os trabalhos.
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Está se repetindo a mesma situação que ocorre
na BR-364, cuja empresa que venceu o edital para a
recuperação do lote 2, de Ouro Preto a Pimenta Bueno,
que recebeu a ordem de serviço no início de setembro
do ano passado, ainda não iniciou os trabalhos. Isso é
inadmissível! Mais de oito meses se passaram desde
a assinatura do contrato com o DNIT, e até agora nada
de serviços na BR-364.
Já cobramos, por diversas vezes, do Diretor-Geral
do DNIT, General Jorge Fraxe, o início das obras. Ele
notificou as empresas a começarem as obras até o
dia 31 de março. Veio o dia 1º de abril, e as empresas
que formam o consórcio vencedor não apareceram
em Rondônia. E até hoje a obra ainda não se iniciou.
Quero, agora, convidar o General Fraxe para
acompanhar a Bancada Federal de Rondônia numa
vistoria na BR-364, para que ele veja a situação da
rodovia, constate os riscos por que os motoristas passam diariamente e veja que é possível, sim, realizar
obras no tempo das chuvas, no chamado inverno amazônico. Mas não estamos no inverno amazônico. Nós
precisamos dessa rodovia.
Digo isso porque, na última quarta-feira, no Dia
do Trabalho, o viaduto de 321 metros de comprimento,
sobre a BR-364, e um trecho da duplicação da pista
da rodovia foram abertos para o trânsito de veículos.
Não foi uma inauguração, mas apenas a abertura para
o tráfego de veículos de uma obra que não parou de
ser executada no período de chuvas. Quero destacar
aqui que uma obra como essa, para ser concretizada,
precisa de muita gente envolvida, muito apoio técnico,
institucional e político. A verdade é que começamos
a idealizar essa obra na época em que fui Prefeito da
cidade. Naquela época, em 2001, começamos a elaborar os primeiros projetos...
(Soa a campainha)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Para
concluir, Sr. Presidente.
Para duplicar o trecho urbano da BR-364, no
Município de Ji-Paraná, uma obra importante cujo
serviço foi liberado agora, no dia 1º de maio, Dia do
Trabalhador. No dia que marcou os 70 anos da CLT,
conseguimos abrir a duplicação da BR-364 no Município de Ji-Paraná.
O que não estamos entendendo é por que não
se iniciou ainda a restauração da BR-364, no trecho
entre Pimenta Bueno e Ouro Preto do Oeste. Eu fiz
questão de percorrer esse trecho, nesse fim de semana, Senador Raupp, e não encontrei nenhuma máquina
entre Pimenta Bueno e Ji-Paraná. Nada, nem rastro
de máquina.
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Então, estou convidando o General Fraxe para ir
conosco, comigo e V. Exª, fazer uma vistoria, para que
haja uma solução em definitivo, porque não adianta
mais nós falarmos. A população...
(Interrupção do Som.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ...não
está mais acreditando nas palavras do General Fraxe,
na palavra dos técnicos do DNIT. Portanto...
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB –RO) – Ele tinha prometido 30 de abril...
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Não,
31 de março...
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB –RO) – Trinta
e um de março, exatamente. Final de março. Depois,
30 de abril. E aí passou para 25 e...
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – E
até agora, nada!
Eu fiz questão de ir pessoalmente, Senador Raupp, para não ficar no diz que me diz que, que não encontrei nenhuma máquina no trecho.
Portanto, fique aqui nosso convite ao General
Jorge Fraxe, para que nos acompanhe, fazendo uma
vistoria na BR-364.
Eram essas as minhas colocações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Obrigado, Senador Acir Gurgacz.
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Eduardo Suplicy.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) – Pela ordem, tem a palavra a Senadora Ana
Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de uma
inscrição para uma comunicação inadiável. Hoje, acho
que não temos nenhum Senador. Então, se puder...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Senadora Ana Amélia...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu só queria fazer
uma consulta a V. Exª.
São 16 horas e 34 minutos. Haverá Ordem do
Dia hoje?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – A informação que nós temos, Senador Mário
Couto, é de que haverá Ordem do Dia. Estamos esperando o Presidente da Casa assumir a Presidência
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dos Trabalhos, já que ele chegou de uma solenidade,
há pouco tempo, de instalação do Código Comercial...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O
Presidente já está na Casa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Já está na Casa e, em alguns minutos, ele estará aqui no Plenário.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Obrigado.
Passo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, para
fazer uso da palavra, na condição de orador inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Paulo Davim, encaminhei
à Mesa requerimento para inserção em ata de voto
de pesar pelo falecimento do compositor e zoólogo
Paulo Vanzolini.
Acho que alguns Senadores já falaram a respeito,
mas como, em sendo de São Paulo, eu não pude estar
aqui na semana passada, então eu avaliei que é muito
importante que eu possa aqui propor este requerimento
para inserção em ata de homenagem ao compositor e
zoólogo Paulo Vanzolini, falecido domingo, dia 28 de
abril, aos 89 anos, no Hospital Albert Einstein, vítima
de complicações decorrentes de uma pneumonia, bem
como a apresentação de condolências à sua esposa,
a cantora Ana Bernardo, e aos seus cinco filhos.
O meio ambiente e o samba estão de luto. Paulo
Vanzolini, um dos grandes ícones do samba paulistano
e renomado zoólogo faleceu.
Compositor dos clássicos Ronda, Volta por Cima
e Praça Clóvis, Vanzolini teve suas músicas interpretadas pelos grandes nomes da música popular brasileira, como Chico Buarque, Maria Bethânia e Paulinho
da Viola. Na zoologia, podemos destacar o incansável
trabalho de desvendar parte do mistério que cerca a
origem da biodiversidade amazônica.
Ele nasceu em São Paulo, em 25 de Abril de 1924.
Filho de um engenheiro, foi para o Rio de Janeiro, com
a família, quando tinha quatro anos, mas voltou para
São Paulo dois anos depois.
A paixão pelo samba surgiu desde que tinha dez
anos de idade. Desde cedo, habituou-se a ouvir sambas
nas rádios. Cursou o primário no Instituto Rio Branco
e, depois, concluiu o ginásio numa escola pública estadual. Gostava de ir aos bailes na sede do Glorioso
Futebol Clube, perto de sua casa, e lá se sentava ao
lado da orquestra, somente para ouvir música. Na
adolescência, começou a frequentar rodas de malandros, cultivando desde então uma combinação peculiar
entre boêmia e paixão pelos estudos. O interesse por
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zoologia de vertebrados levou-o a cursar a Faculdade
de Medicina, aos 18 anos. O serviço militar interrompeu seus estudos por dois anos. Assim que retomou
o curso de medicina, começou a dar aulas no Colégio
Bandeirantes e foi trabalhar no Museu de Zoologia,
da Universidade de São Paulo. Formou-se em 1947,
casou-se no ano seguinte, e foi para os EUA, onde se
doutorou em zoologia, sua paixão, na Universidade
de Harvard.
Antônio Carlos Prado, em seu artigo, na Revista
IstoÉ, definiu Paulo Vanzolini como o grande cientista, o grande compositor que, dotado de uma grande
delicadeza, vangloriou São Paulo nas suas músicas
e com seu trabalho junto ao Museu de Zoologias da
Universidade de São Paulo, que dirigiu por 31 anos.
Quando comentavam seu lado de zoólogo, ele dizia:
“Quando Deus me fez zoólogo, sabia o que estava fazendo”. Com a ajuda de Aziz Ab’Saber, nosso querido
Professor de Geografia da USP,
Com ajuda de Aziz Ab’Saber, nosso querido professor de geografia da USP, e Ernest Williams, de Harvard, Vanzolini propôs uma explicação para a origem
da biodiversidade amazônica: no passado, a Floresta
Amazônica teria encolhido e se expandido diversas
vezes. Com o espalhamento da floresta nos períodos
úmidos, as espécies se misturavam. E assim, juntando
os dados, os três cientistas demonstraram como teria
se formado parte da biodiversidade que hoje encontramos na Amazônia.
Em 1993, depois de três décadas como diretor do
Museu de Zoologia, teve aposentadoria compulsória,
mas continuou trabalhando de segunda a sábado na
instituição. Dizia ele: “É a única coisa de que gosto, a
única coisa que sei fazer. (...) Um dia, eu nasci e já
era zoólogo”, comentou, em 2002, à revista Scientific
American Brasil.
O cientista e pesquisador foi também um dos grandes nomes do samba paulista, compositor de clássicos
como Ronda, Praça Clóvis e Volta por Cima. Ainda na
Faculdade de Medicina, integrou as caravanas musicais
do Centro Onze de Agosto, da Faculdade de Direito,
participando de shows no interior. Mas a paixão pela
música veio na virada de 1948 para 1949, em Boston,
quando fazia doutorado em Harvard.
Era considerado compositor bissexto. Compunha
nas horas vagas e suas músicas chegavam a demorar
um ano para ficarem prontas. “Não tenho carreira de
compositor. Música, para mim, é um hobby. Trabalho
15 horas por dia como zoólogo, adoro minha profissão.
Não sei cantar, nem sei a diferença entre o tom maior
e o menor”, disse, em 1997, à Folha. “Na primeira vez
que entrei num bar de jazz, eu quase desmaiei”, contou ao Museu da Pessoa.
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A primeira composição, Ronda, é de 1951, ano
em que também publicou o volume de poemas Lira,
pelos Cadernos do Clube de Poesia de São Paulo. A
canção seria gravada só dois anos depois, em 1953,
no lado B de um LP de Inezita Barroso, de quem era
amigo. Ficaria famosa na voz de Márcia, uma das intérpretes preferidas do compositor, nos anos 1960, e
ganharia o País graças também a intérpretes como
Bethânia, Carmen Costa, Angela Maria e Nora Ney.
Para Vanzolini, ninguém entendera a ironia contida na
letra, “é uma piada, a mulher está atrás do cara para
desperdiçar um pente de revólver”.
Em 1963, foi a vez de o cantor Noite Ilustrada
lançar a segunda composição de Vanzolini a ser gravada: Volta por Cima – antes recusada por Inezita,
que a considerou pouco comercial. A gravação, além
de se tornar conhecida no País inteiro, foi incluída no
filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro,
em 1969, que renderia a Glauber Rocha o prêmio de
melhor diretor no Festival de Cannes. A música faria
sucesso também na voz de Jair Rodrigues, que até hoje
canta, como o fez com seus filhos, em Altas Horas, de
Serginho Groisman, no último sábado.
Só em 1967, mais de vinte anos depois de começar a compor, Vanzolini teria um disco inteiro gravado
com suas canções. Produzido por seus amigos Luís
Carlos Paraná (dono do lendário bar Jogral) e Marcus
Pereira, 11 Sambas e uma Capoeira teve músicas interpretadas por nomes como Chico Buarque (Praça
Clóvis e Samba Erudito), Cristina Buarque (Chorava no
Meio da Rua) e o próprio Paraná (Capoeira do Arnaldo).
Anos depois, esse seria considerado pelo compositor
como seu único disco “que presta”.
Em 2010, 47 dos seus mais de 150 artigos científicos foram reunidos no livro Evolução ao Nível de
Espécie: Répteis da América do Sul, organizado por
Andréa Bartorelli, Murilo de Andrade Lima Lisboa,
Virginio Mantesso-Neto e Dione Seripierri e apoiado
pela Fapesp.
Vanzolini foi membro da Academia Brasileira de
Ciências (ABC), agraciado com a Grã-Cruz da Ordem
Nacional do Mérito Científico, premiado pela Fundação Guggenheim, em Nova York, por sua contribuição
para o progresso da ciência e ganhador do Prêmio
Conrado Wessel 2011.
Foi homenageado com a nominação de pelo menos quinze táxons de insetos, anfíbios, répteis, aracnídeos e até um mamífero – Alpaida vanzolinii (1988),
Vanzosaura (1991) e Anolis vanzolinii (1996), entre outros. Seu corpo foi enterrado nesta segunda-feira, 29
de abril, no Cemitério da Consolação, em São Paulo.
Sua história dupla, dividida entre duas paixões
– a música e a zoologia – rendeu o documentário Um
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Homem de Moral, de 2009, do cineasta Ricardo Dias,
que registra os preparativos para um show realizado
em 2003 no Sesc Vila Mariana. Com o mesmo diretor,
Vanzolini filmou outros dois documentários, ambos sobre sua vida na área científica.
Entre suas publicações estão Tempos de Cabo,
de 1981, e Lira, de 1952. A discografia conta com discos como Onze sambas e uma capoeira, de 1967, com
12 composições interpretadas...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
–...por artistas como Chico Buarque, Adauto Santos,
Luiz Carlos Paraná e Mauricy Souza e com arranjos
de Toquinho. Outro álbum lançado por Vanzolini é “Por
ele mesmo”, que saiu em 1981 e foi o primeiro no qual
ele também cantou.
“Samba é paciência”, sempre repetia Vanzolini.
Em conversa com o pesquisador Assis Ângelo, ele
contou que levou 25 anos para terminar a letra de “Pedacinhos do Céu”. Autodeclarado duro de ouvir e incapaz de escrever ou ler partituras, Vanzolini começou a
compor os seus sambas tipicamente paulistanos ainda
no início dos anos 40. Foram cerca de 70 canções, uma
das últimas foi “Quando Eu For, Eu Vou Sem Pena”,
gravada por Chico Buarque em 1997.
No mês passado, Vanzolini foi um dos 87 artistas a se apresentar no Teatro Oficina, promovido pela
Casa de Francisca, pequena casa de shows paulistana.
Também em março, recebeu o Prêmio Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) pelo conjunto da obra.
Falar de Vanzolini obrigatoriamente é falar de
Ronda e Volta Por Cima, cujos versos eu gostaria aqui
citar, se me permite o Presidente Paulo Davim:
Ronda
De noite eu rondo a cidade
A te procurar sem encontrar
No meio de olhares espio em todos os bares
Você não está
Volto pra casa abatida
Desencantada da vida
O sonho alegria me dá
Nele você está
Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse
Esse alguém me diria
Desiste, esta busca é inútil
Eu não desistia
Porém, com perfeita paciência
Volto a te buscar
Hei de encontrar
Bebendo com outras mulheres
Rolando um dadinho
Jogando bilhar

MAIO DE23985
2013

Quarta-feira 8

E neste dia então
Vai dar na primeira edição
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Vou concluir, Sr. Presidente, com a Volta Por Cima.
Vai dar na primeira edição
Cena de sangue num bar
Da avenida São João
Outra foi essa música que tantas vezes, na minha adolescência, eu cantarolava, porque achava que
fazia um enorme sentido:
Volta Por Cima
Chorei, não procurei esconder
Todos viram, fingiram
Pena de mim, não precisava
Ali onde eu chorei
Qualquer um chorava
Dar a volta por cima que eu dei
Quero ver quem dava
Um homem de moral não fica no chão
Nem quer que mulher
Venha lhe dar a mão
Reconhece a queda e não desanima
Levanta, sacode a poeira
E dá a volta por cima
Viva Paulo Vanzolini!
Eu queria, também, dizer e recomendar a todos
que assistam ao filme tão bonito sobre outro extraordinário cantor, o Renato Russo, Somos Tão Jovens.
Assisti nesses dias e fiquei muito bem impressionado,
sobretudo para todos os que amam rock and roll, as
canções, a música brasileira. Vamos assistir Somos Tão
Jovens, de Antônio Carlos da Fontoura e de Marcos
Bernstein, em que Thiago Mendonça encarna o líder
dos legionários do Legião Urbana!
É um filme muito benfeito, que recomendo a todos. Já mais de 500 mil pessoas assistiram. Vale a
pena, para quem gosta da história da música brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Obrigado, Senador Suplicy.
Convidamos para fazer uso da palavra, no horário da comunicação inadiável, a Senadora Ana Amélia,
que disporá do tempo regulamentar.
Em seguida, usando o horário da Liderança, falará o Senador Humberto Costa.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) –
Caro Presidente, Senador Paulo Davim, como não sei
cantar como o Senador Suplicy, vou prosear um pouco
em relação a um tema que queimou nossos neurônios
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hoje na votação das questões relacionadas à unificação das alíquotas do ICMS.
Srs. Senadores, Srªs Senadores, telespectadores
da TV Senado, hoje nós tivemos uma manhã de muito
trabalho, tudo por conta de tentar acabar com a guerra
fiscal entre as regiões e os Estados, mas, do jeito que
está, pelo visto, nós vamos apenas agravar a guerra
fiscal, e não neutralizá-la como era o objetivo central
da votação do PRS 01.
A tributação das empresas de modo desordenado e assimétrico no Norte, Nordeste, Centro-Oeste
ou Sul e Sudeste impacta a vida de todos os produtores e consumidores. Se adotada, todos nós seremos
atingidos. Empresas competitivas com atuação em
ambientes de negócios transparentes com segurança
jurídica têm mais chances de investir para crescer e,
consequentemente, produzir itens com preços mais
baixos e competitivos para compradores das diferentes regiões do País.
Os serviços também tendem a melhorar de qualidade quando o foco é a gestão equilibrada com regras justas e espaço para inovação e competitividade.
O caso do ICMS interestadual, debatido hoje na
Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo
nosso colega Lindbergh Farias, ilustra bem essa questão. Ficou claro que ambientes caóticos como é proporcionado pelo atual modelo do ICMS prejudicam o
desenvolvimento sustentável de qualquer lugar do Brasil: três alíquotas de impostos, 12%, 7% e 4%, quando
o objetivo é a simplificação e a unificação – que agora
vão continuar, Senador Mozarildo, gerando distorções.
A mudança em exame para acabar com a guerra fiscal, no meu modo de ver, está apenas acirrando
essa disputa. Na área de informática, por exemplo,
muitas empresas vão preferir ir para a Zona Franca
de Manaus a ficar no meu Estado, Rio Grande do Sul.
Como tenho dito nesta tribuna, estamos tratando
do principal imposto estadual. E é a principal fonte de
receita dos Estados, o tributo que mais gera arrecadação no País, somando mais de R$325 bilhões no
ano passado. Desse total, R$21,3 bilhões para o meu
Estado, o Rio Grande do Sul, atualmente um grande
vendedor e também um grande comprador de São
Paulo, importante parceiro comercial de diversos Estados brasileiros na Região Sudeste.
A União, por outro lado, continua concentrando 60% da arrecadação, com dificuldades para fazer
chegar aos Estados e aos Municípios os recursos essenciais para o desenvolvimento local. Falta gestão
eficiente e sobra burocracia.
Cabe reforçar que a arrecadação nos Estados,
proveniente do ICMS, é importantíssima para o desenvolvimento das políticas estaduais, aonde o braço da
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União não chega. Portanto, qualquer ajuste malfeito
ou apressado pode ser um tiro no pé, não apenas do
gestor estadual ou do governador, mas também do
cidadão que precisa desse recurso gerado pelo ICMS
para desenvolver serviços essenciais de responsabilidade estadual para a sociedade.
Não tenho dúvida sobre o enorme esforço feito
pelo Senador Delcídio do Amaral, Relator da proposta
PRS nº 1, para unificar gradualmente as alíquotas do
ICMS nas operações interestaduais. A redução prevista
é de que as atuais alíquotas interestaduais do ICMS
de 12% e 7% passem para 4% até 2021. Tomara que
essa previsão de transição aconteça! Mas eu tenho
dúvidas. Não se trata de uma ampla reforma tributária – mais necessária ao País –, mas é um passo no
caminho para diminuir os desentendimentos sobre
o ICMS, parte importante de tão complexo tema do
campo tributário.
A prova da relevância dessa matéria está demonstrada, Senador Casildo Maldaner,
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – … em 14
destaques apresentados por mim e pelos Senadores
Eduardo Suplicy, Francisco Dornelles, Aloysio Nunes
Ferreira, Flexa Ribeiro, Ricardo Ferraço, Sérgio Souza,
Luiz Henrique, José Agripino, Inácio Arruda, Cyro Miranda e Lúcia Vânia. Isso demonstra a complexidade
e a dificuldade de consenso nessa matéria.
A primeira emenda analisada hoje, do Senador
Eduardo Suplicy, com apoio de Aloysio Nunes Ferreira,
que propôs uma redução mais equilibrada, sem exceções, das alíquotas do ICMS interestadual para todos
os setores industriais, por exemplo, recebeu 16 votos
contrários e 9 favoráveis.
A emenda apresentada por mim, de nº 15 que
depois passou para nº 43, que reduziria os impactos
negativos relacionados à Zona Franca de Manaus no
caso de produtos de informática também não foi bem
compreendida pela maioria dos Estados. Foi uma votação mais apertada: 13 votos contra e 10 a favor.
Com isso, as chances de redução dos recursos
para Pesquisa…
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... e Desenvolvimento (P&D) (Fora do microfone.) nas áreas
fora da importante e bem-sucedida Zona Franca de
Manaus, que está com quase 50 anos de vida, aumentam com a proposta aprovada hoje. E isso me preocupa muito, exatamente porque o próprio Ministério da
Ciência e Tecnologia estava apoiando e apostando as
suas fichas na minha emenda, como forma de assegurar os recursos necessários para importantes polos
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tecnológicos existentes no País, não só no Rio Grande do Sul, na minha Porto Alegre, o polo tecnológico
de Porto Alegre, da Tecnopuc, da Unisinos, e tantos
outros que teriam grande relevância e têm relevância
hoje e que contam com os recursos da Lei de Informática, Senador Casildo Maldaner. O seu Estado de
Santa Catarina, da mesma forma; Paraná, Pernambuco, Ceará, Bahia e outros Estados também; São
Paulo nem se fala.
Então, por isso que me preocupa o não acolhimento dessa emenda, que pode prejudicar a indústria
de componentes de informática.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Por isso
aumenta a importância de aprovarmos, nesta Casa,
outras propostas mais convergentes, com propósitos
verdadeiramente federalistas, mais robustos e mais
republicanos.
E eu queria, então, que V. Exª desse como lido o
meu discurso, para evitar que outros colegas deixem
de fazer uso da palavra.
Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senadora Ana Amélia, cumprimento V. Exª pelas iniciativas
e pela atuação hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, e pelo que V. Exª aqui nos transmite. Acredito
que, quem sabe, por ocasião da votação, na próxima
terça-feira, possamos chegar a um entendimento, no
caminho da harmonia, entre os representantes das 27
unidades da Federação. O Senador Armando Monteiro
sugeriu, quem sabe, 9%, como uma alíquota que não
seria tão alta quanto 12%, nem tão baixa quanto 7%.
Quem sabe nós possamos chegar a um...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...bom
entendimento. E eu (Fora do microfone.), inclusive,
Senadora Ana Amélia, ouvi já de diversos Senadores
que, quem sabe, este seja um bom caminho para que
a família brasileira realmente esteja unida, que não
estejamos aqui ameaçados de qualquer separação de
partes do Brasil, em relação a outras. Então, acredito
que V. Exª poderá também muito contribuir para esse
entendimento. Parabéns!
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada,
Senador Suplicy. O Senador Mozarildo observou que
não haveria aparte em comunicação inadiável. Mas,
Senador, esse assunto é um tema da maior relevância,
maior que o Regimento Interno da Casa. E eu penso,
concordando com V. Exª, que faremos um esforço coletivo para chegarmos a bom termo, para revelar que
esta é uma Casa da República.
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Cada um defende o interesse do seu Estado.
Para isso, viemos para cá. Mas vamos fazer um esforço para que consigamos acomodar, ajustar e tornar
mais equilibrada essa arrecadação e essa questão
relacionada ao ICMS.
Muito obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DA SRª SENADORA ANA AMÉLIA
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Senadores,
Senadoras, servidores desta Casa, Telespectadores
da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado,
A tributação das empresas de modo desordenado e assimétrico, no Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou
Sul e Sudeste, impacta na vida de todos produtores e
consumidores. Cedo ou tarde, todos seremos atingidos!
Empresas competitivas, com atuação em ambientes
de negócios transparentes, com segurança jurídica,
têm mais chances de investir para crescer e, consequentemente, produzir itens com preços mais baixos
e competitivos para os compradores das diferentes
regiões do país.
Não se trata de uma ampla reforma tributária,
mas necessária ao país, mas é um passo no caminho de diminuir os desentendimentos sobre o ICMS,
parte importante de tão complexo tema do campo tributário. A prova da relevância dessa matéria está demonstrada nos 14 destaques apresentados por mim e
pelos Senadores Eduardo Suplicy (PT-SP), Francisco
Dornelles (PP-RJ), Flexa Ribeiro (PSDB-PA), Ricardo
Ferraço (PMDB-ES), Sérgio Souza (PMDB-PR), Luiz
Henrique (PMDB-SC), José Agripino (DEM-RN), Inácio Arruda (PCdoB-CE), Cyro Miranda (PSDB-GO) e
Lúcia Vânia (PSDB-GO).
Isso demonstra a complexidade e a dificuldade de consensos nessa matéria. A primeira emenda
analisada hoje, a do Senador Eduardo Suplicy propôs
uma redução mais equilibrada, sem exceções, das alíquotas do ICMS interestadual para todos os setores
industriais, por exemplo – recebeu 16 votos contrários
e 9 favoráveis.
A União, por outro lado, concentra 60% da arrecadação, com dificuldades para fazer chegar nos estados e nos municípios os recursos essenciais para o
desenvolvimento local. Falta gestão eficiente e sobra
burocracia! Cabe reforçar que a arrecadação dos estados, proveniente do ICMS, é importantíssima para o
desenvolvimento das políticas estaduais, onde o braço
da União não chega.
Portanto, qualquer ajuste mal feito ou apressado
pode ser um tiro no pé não apenas do gestor estadual,
mas dos cidadãos que precisam desse recurso gerado
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pelo ICMS para desenvolver serviços essenciais de
responsabilidade estadual para a sociedade.
Não tenho dúvidas sobre o enorme esforço do
senador Delcídio Amaral (PT-MS), relator da proposta
(PRS 01/2013), para unificar gradualmente as alíquotas
do ICMS nas operações interestaduais. A redução prevista é que as atuais alíquotas interestaduais do ICMS
de 12% e 7% passem para 4% até 2021.
Os serviços também tendem a melhorar de qualidade quando o foco é a gestão equilibrada com regras
justas e espaço para a inovação e a competitividade.
O caso do ICMS interestadual, debatido hoje na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), presidida pelo
Senador Lindbergh Farias (PT-RJ), ilustra bem essa
questão! Ficou claro que ambientes caóticos, como
é o proporcionado pelo atual modelo do ICMS, prejudicam o desenvolvimento sustentável em qualquer
lugar do Brasil. Três alíquotas de imposto (12%, 7% e
4%) quando o objetivo é a simplificação, a unificação,
ainda geram distorções.
Como tenho dito nesta tribuna, estamos tratando
do principal imposto estadual. O tributo que mais gera
arrecadação no país, somando mais de 325 bilhões de
Reais em 2012. Desse total, 21 bilhões e 300 milhões
para o meu estado, o Rio Grande do Sul, atualmente
um grande vendedor e comprador de São Paulo, importante parceiro comercial de diversos estados brasileiros.
A emenda apresentada por mim, a número 15,
que reduziria os impactos negativos relacionados à
Zona Franca de Manaus (ZFM), no caso de produtos
de informática, também não foi bem compreendida
pela maioria dos estados. Foi uma votação apertada:
13 votos contra e 10 a favor. Com isso, as chances de
redução dos recursos para Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) nas áreas de fora da importante e bem
sucedida Zona Franca de Manaus aumentam com a
proposta aprovada hoje.
Por isso, aumenta a importância de aprovarmos,
nesta Casa, outras propostas mais convergentes, com
propósitos federalistas mais robustos, republicanos.
Recentemente, a Revista Veja publicou artigo do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega.
Na publicação, o economista fez uma avaliação
importante em relação aos impostos da União sobre
combustíveis, minerais, transportes e comunicações
que foram incorporados ao ICMS estadual, exigindo,
assim, maior capacidade do Governo Federal para articulações e gestões em favor de uma Federação mais
equilibrada e menos desigual quanto às transferências
de recursos e de responsabilidades.
Cabe lembrar que a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) desta Casa, a mesma que analisa a
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unificação do ICMS, recriou a Subcomissão de Assuntos Municipais.
É um passo importante para aumentar, nos debates sobre o Federalismo, a participação dos municípios, o primo pobre da Federação, que fica com apenas
15% da arrecadação.
Sabemos que a União tem gastos obrigatórios
com previdência (INSS), educação, saúde e encargos
da dívida federal, transferências para estados e municípios, despesas com defesa, fiscalização e investimentos mínimos em infraestrutura. Por isso, a necessidade
de novas equações mais equilibradas, bem debatidas
com os governadores e prefeitos.
Atualmente, temos duas alíquotas interestaduais
no ICMS: a de 12% que incide sobre 83% das operações interestaduais e de 7%, incidente sobre as demais operações (17%) destinadas às regiões norte,
nordeste, centro-oeste e Espírito Santo.
Com o substitutivo aprovado dia 24 de abril pela
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), se acrescenta mais uma alíquota: a de 4%, criando exceções
para o gás natural, a Zona Franca de Manaus, Áreas
de Livre Comércio, para as saídas da indústria e de
produtos agropecuários do Norte, Nordeste e Centro-oeste, destinados ao Sul e Sudeste do país.
Essa nova dinâmica muda as decisões das empresas e o contexto econômico. Certamente, isso terá
reflexos na arrecadação. Será saudável se esse movimento diminuir a chamada “guerra fiscal”, ampliar a
concessão de incentivos para os estados produtores
e favorecer a competição justa, a livre iniciativa entre
as empresas.
O acordo bom é aquele que não sobrecarrega os
estados produtores ao ponto de prejudicar a eficiência
e o desenvolvimento dos consumidores e vice-versa.
Deve ser medicamento indicado nas doses certas para
os pacientes necessitados.
Esse deve ser o espírito dos próximos debates
sobre tributos e carga tributária desta Casa. Os estados em desenvolvimento também são prejudicados
quando os estados que detém as maiores fatias do
ICMS perdem recursos, como é caso do Rio Grande
do Sul, que tem a quarta maior arrecadação com ICMS;
inferior apenas que a de São Paulo, Minas Gerais e
Rio de Janeiro.
As transições são necessárias e devem preservar
as conquistas e sucessos obtidos até então, sobretudo
no campo do desenvolvimento industrial. É preciso focar
também nas compensações. Os estados que perderem
arrecadação precisam de garantias reais, contrapartidas. Os valores debatidos hoje representam quatro
vezes mais os montantes do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM).
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Por esses motivos, os debates tributários ainda
geram tantas disputas entre as unidades federadas.
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, vencida. Esse
é o maior ganho da proposta aprovada hoje.
A alíquota zero do ICMS seria o melhor dos mundos, o status ideal! Mas a realidade exige que encontremos, no mínimo, caminhos menos penosos para
todos os Entes da Federação.
No meu estado, por exemplo, a Associação de
Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (Acsurs),
presidida por Valdecir Folador, sonha com uma redução
de 12% para 2% no ICMS sobre a venda de suínos
vivos a outros Estados, as chamadas vendas interestaduais. O suíno é matéria-prima sem valor agregado e a
produção anual de mais de 250 mil suínos, no Estado,
é excedente à capacidade de absorção dos frigoríficos
gaúchos. É necessário, por parte da União, um olhar
mais atento à carga tributária que pesa também sobre
o agronegócio.
Enquanto não houver plantas industriais suficientes para absorver essa produção, no caso do Rio
Grande do Sul, a venda de suínos para fora do Estado
será necessária. Os investimentos em infraestrutura
também precisam vir.
Por isso, a importância de prezarmos pela manutenção da competitividade, da atração de investimentos
que realmente resultem em desenvolvimento social e
econômico e, principalmente, mais segurança jurídica.
Tanto as empresas quanto o poder público não
podem mais ficar reféns da “judicialização” dos conflitos relativos ao ICMS. São necessárias garantias
para a manutenção dos investimentos das empresas
competitivas, arrecadação que permita o desenvolvimento sustentável dos estados e municípios e, principalmente, a redução da elevadíssima carga tributária
para o cidadão.
Já falei sobre esses dados neste plenário. Mas
julgo relevante relembrá-los: 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 em serviços públicos de
qualidade.
E pior: 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 mais reformas.
Como foi noticiado nos jornais, os ganhos de
renda dos trabalhadores brasileiros, combinados com
uma defasagem de mais de 60% na tabela do im-
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posto de renda (IR), fizeram o número de entrega de
declarações de IR bater recorde em 2013. Ao todo,
mais de 26 milhões de pessoas prestaram contas de
seus rendimentos dentro do prazo estabelecido pela
Receita Federal. Um acréscimo de mais de 789 mil
contribuintes, 3% a mais, em relação ao ano passado.
São mais recursos entrando nos cofres da União que
precisam ser distribuídos de forma mais equilibrada,
com uma visão mais estratégica e eficiente por parte
do governo federal.
Parabenizo, portanto, a proposta apresentada
pelo senador Delcídio Amaral (PT-MS), que unifica
gradualmente as alíquotas do ICMS para operações
interestaduais. Mas outras reformas complementares
precisam vir!
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª. Ana Amélia, o Sr.
Paulo Davim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Ana
Amélia.
Um tema duro, pesado e vamos ver se nesta Casa
ainda será possível harmonizar melhor essa questão
tão premente que é do ICMS.
Com a palavra o eminente Senador Humberto
Costa, do Estado de Pernambuco.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
colegas Senadores e Senadoras, ouvintes da Rádio
Senado, telespectadores da TV Senado, gostaria de
abordar, no dia de hoje, um tema que tem sido objeto
frequente de debates em todas as grandes e médias
cidades do mundo.
Não é possível que se garanta qualidade de vida,
boa qualidade de vida à população se não tivermos
uma atenção especial à temática da mobilidade no
sentido de construirmos cidades modernas e prontas
para o seu crescimento.
Essa preocupação tem permeado os investimentos e os programas do Governo Federal, tanto
que, na semana passada, mobilidade urbana foi tema
da coluna semanal da Presidente Dilma, denominada
“Conversa com a Presidenta” e, durante essa coluna,
a Presidenta dizia que o Governo Federal está investindo R$58,8 bilhões para realizar, em parceria com
governos estaduais e municipais, importantes obras
de mobilidade urbana em Municípios de todo o País.
São recursos destinados à implementação de sistemas de transporte público coletivo nos grandes centros
urbanos. No PAC Mobilidade Grandes Cidades, lançado
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em 2011, foram investidos R$32,7 bilhões em 51 Municípios com mais de 700 mil habitantes, num total de
53 milhões de brasileiros e de brasileiras beneficiados.
São recursos para a construção de metrôs, sistemas de Veículos Leves sobre Trilhos, aeromóvel,
monotrilho, além de 28 corredores de ônibus.
Agora em abril, tive a oportunidade de participar
da cerimônia de inauguração de um terminal integrado de transportes na região metropolitana do Recife,
o terminal Tancredo Neves, situado no bairro da Imbiribeira, no Recife, um terminal importante, que vai operar
com 25 linhas de ônibus e uma linha de metrô. São
196 ônibus e 2.109 viagens, para atender, diariamente,
64 mil usuários do transporte público de passageiros.
Graças aos investimentos do Governo Federal,
prefeituras e diversos Estados estão realizando obras
importantes de mobilidade urbana. Pernambuco recebeu da União, por exemplo, R$4,3 milhões da 1ª etapa
do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2
– Pavimentação, e mais R$447 milhões da 2ª etapa.
Por meio PAC 2 Grandes Cidades, o Governo
Federal transferiu para Pernambuco R$2,6 bilhões,
além de destinar R$563 milhões do PAC 2 para médias cidades; R$857 milhões para obras da Copa do
Mundo, e R$64,4 milhões de emendas parlamentares.
Entre as obras do PAC Pavimentação, por exemplo, estão a pavimentação dos bairros José Rocha, em
Pesqueira; Curado e Jardim São Paulo, no Recife; a
pavimentação das zonas oeste e leste de Caruaru; a
implementação de infraestrutura viária da via metropolitana sul de Jaboatão dos Guararapes e a requalificação de 16 vias no centro de Recife, entre outras obras
que os governos locais só podem fazer pelo apoio do
Governo Federal.
Com recursos do PAC Médias Cidades, por exemplo, Olinda e Paulista estão implementando o corredor exclusivo de ônibus, e Petrolina, implementando
o Sistema Integrado de Transporte com Veículo Leve
sobre Trilhos.
Vale destacar que outras obras de mobilidade no
Grande Recife estão sendo tocadas, majoritariamente,
com recursos do Governo Federal. São os casos da II
Perimetral e da IV Perimetral, do Sistema de Transporte
Rápido por Ônibus para toda a região metropolitana;
a implantação de corredores exclusivos de ônibus no
Recife, na II e III Perimetrais e na Radial Sul; e também
os corredores de transporte público fluvial.
Serão dois corredores de transporte público fluvial: um Corredor Norte-Centro, no complexo de Salgadinho, e um Oeste-Centro. Com os recursos disponíveis, será possível construir a Estação Tacaruna no
Corredor Norte-Centro. No Corredor Oeste-Centro,
que se inicia na BR 101, cruza a IV Perimetral, serão
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construídas cinco estações: a Estação Recife, que faz
a integração do transporte fluvial com o metrô; a Estação Derby, Torre e Santana. Os investimentos incluem
ainda a dragagem do rio, as obras de sinalização e a
construção de píeres.
A navegabilidade dos rios que cortam o Grande
Recife – o Capibaribe e o Beberibe – desponta como
solução alternativa e moderna. Quando fui Secretário
Estadual das Cidades do primeiro governo Eduardo Campos, propusemos e iniciamos os estudos de
viabilidade de navegação dos nossos rios, que vão
formar o sistema de transporte integrado de passageiros; uma alternativa que pode também servir para
atividades turísticas.
Dentro das ações para a Copa do Mundo, a mobilidade urbana tem sido prioridade do Governo Federal. O Recife, por exemplo, receberá um investimento
de R$86,8 milhões para o Corredor Caxangá Leste-Oeste, sendo que 81,8% desse total são recursos do
Governo Federal por meio de financiamento da Caixa
Econômica. Com as obras já em andamento, o corredor com o BRT, o Trânsito Rápido de Ônibus, ligará a
Praça do Derby ao Terminal Integrado de Camaragibe,
num percurso de 12,5km, 20 estações e 2 terminais
cruzando toda a Avenida Caxangá.
Uma parte desses investimentos também está
sendo destinada ao BRT Norte-Sul, que liga o Terminal Integrado de Igarassu ao centro do Recife e que
se conecta à estação do Metrô Recife, num percurso
de 33,3km, com 29 estações. Serão destinados R$180
milhões, sendo que 89,6% desse valor são recursos
do Governo Federal via financiamento da Caixa Econômica.
Também já está em obras o BRT Leste-Oeste –
Ramal Cidade da Copa. Ele liga o Corredor Caxangá
ao Terminal Cosme e Damião, à Cidade da Copa e
à BR-408. São 5,8 quilômetros de extensão e quatro
obras de artes especiais, com investimentos de R$137
milhões, sendo 72,3% do Governo Federal, por financiamento da Caixa.
Recebem também investimentos do Governo Federal, via Caixa Econômica, o Corredor Via Mangue e
o Terminal Cosme e Damião. O primeiro liga a região
central do Recife aos bairros de Boa Viagem e Pina.
Já em obras, o Corredor, de 4,5 quilômetros, receberá
R$433 milhões, sendo 76,4% do Governo Federal. O
Terminal Cosme e Damião, por sua vez, será um terminal de ônibus integrado, com a Estação Cosme e
Damião do metrô, um investimento de R$19 milhões.
Como se pode ver, caros colegas, o Governo
Federal tem investido em várias obras de mobilidade
urbana pelo Brasil...
(Soa a campainha.)
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE)
– ... particularmente em Pernambuco e no Recife.
Algumas dessas ações, ou muitas dessas ações, já
se encontram em andamento. Como são trabalhos
executados pelos governos estaduais, muitas vezes
a população nem toma conhecimento dos aportes
feitos pela União.
É com iniciativas como essas que pretendemos
modernizar as nossas cidades, torná-las mais agradáveis, prontas para receber novos investimentos, para
suportar o crescimento econômico e oferecer uma vida
melhor à nossa população.
Por fim, um alerta. A questão da mobilidade urbana precisa de um olhar sistêmico, envolvendo todos
os entes federados. Cabe, por exemplo, às prefeituras
um olhar cotidiano sobre esse tema, formulando projetos que visem fundamentalmente a priorização dos
transportes coletivos e a restrição ao uso do transporte
individual, única saída realmente eficaz...

seguida, a Senadora Lídice da Mata possa discursar
com mais tempo, para melhor proveito de todos nós.
O Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – É na mesma direção, Presidente.
É que optei hoje por falar depois da Ordem do Dia e,
sinceramente, estou meio angustiado, querendo falar.
Espero que...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª já está devidamente inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA

(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Só para concluir, Sr. Presidente.
... e a restrição ao uso do transporte individual,
única saída realmente eficaz quando se trata de mobilidade urbana.
Aliás, essa foi a fórmula adotada em todos os
países desenvolvidos ao longo das últimas décadas,
e é o que vem adotando o Governo Dilma Rousseff
desde o início da sua gestão.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Após ouvirmos as palavras do eminente
Senador Humberto Costa, vamos agora passar a palavra à Senadora Lídice da Mata, do Estado da Bahia,
em permuta com o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Antes, porém, pela ordem o eminente
Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, são 17h08. V. Exª é o Vice-Presidente da
Casa, tem autoridade política, função eleita por todos
nós. Já vejo chegando o Senador Renan Calheiros,
nosso Presidente titular. Mas creio que, até para que
possamos ouvir a Senadora Lídice da Mata por mais
tempo, ouvi-la por 20 minutos, em vez de ouvi-la por
apenas 10 minutos – porque sei que ela tem sempre
muita coisa boa a dizer, aprendemos todos com ela –,
peço que iniciemos a Ordem do Dia, para que, logo em
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Item 1:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 602, DE 2012
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 602, de 2012, que autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado no
âmbito do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia – CENSIPAM
e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, – FNDE; altera as Leis nºs 12.337,
de 12 de novembro de 2010, e 10.480, de 2
de julho de 2002; revoga dispositivo da Lei nº
12.469, de 26 de agosto de 2011, e dá outras
providências.
O Parecer nº 10, de 2013, da Comissão Mista,
que teve como Relator o Deputado Beto Faro e
Relator revisor o Senador Anibal Diniz, é favorável à Medida Provisória e pela rejeição das
emendas oferecidas perante a Comissão Mista.
Antes de submeter, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a matéria ao Plenário, a Presidência presta os
seguintes esclarecimentos.
Foram apresentadas à medida provisória oito
emendas. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 23 de abril, nos termos da Medida Provisória nº 602, de 2012. O prazo de vigência de 60 dias
foi prorrogado, por igual período, pelo ato do Presidente
da Mesa do Congresso Nacional nº 17, de 2013, e se
esgotará em 3 de junho. A medida provisória foi lida
no Senado Federal em 25 de abril.

MAIO DE 2013

23992 Quarta-feira 8

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
como V. Exª acaba de lembrar ao Plenário, nós temos
bastante tempo ainda antes da perda da eficácia da
medida provisória. Como hoje muitos Senadores e Senadoras estão aí pela Casa, em reuniões, discutindo
questões absolutamente prementes, que dizem respeito a ICMS, se houvesse concordância dos demais
Líderes, eu proporia que postergássemos a votação
para amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio, eu não...
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o nosso Relator revisor sequer está no plenário neste momento,
e hoje, efetivamente, temos inúmeras reuniões que
estão neste momento acontecendo. Portanto, não há
entendimento neste momento, Sr. Presidente, e poderíamos deixar, tendo em vista que há prazo, para votar
com entendimento esta medida provisória no dia de
amanhã, no nosso plenário do Senado.
Fazemos este apelo a V. Exª por termos inúmeros
Senadores em determinadas salas de reuniões neste
momento, votando pareceres de Comissões Mistas.
Se assim V. Exª entender, poderíamos votar no dia de
amanhã, sob acordo, esta medida provisória.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero concordar
com o encaminhamento, e aqui, em nome meu e do
Senador Walter Pinheiro e do Senador João Durval,
também lembrar que amanhã, além da medida provisória – portanto, quero apelar pelo apoio de todos os
Líderes –, deveremos votar a criação da Universidade
Federal do Sul da Bahia, isso com o apoio de todos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Apoio entusiástico.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Um
apoio entusiástico, segundo o Líder Aloysio Nunes.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – De todos nós. O único problema é que,
se a pauta continuar trancada, não vamos ... Amanhã
votaremos.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Se os
Líderes concordarem, a gente pode amanhã votar tudo.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto. (Pausa.)
Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Senador Mário, só para reafirmar esta questão. Perdoe-me V. Exª aqui atravessar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Imagina.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Antecipar, pois está na mesma
sequência.
A preocupação nossa, meu caro Presidente, é
que a semana em que fizemos acordo para votarmos
esta matéria terminou aqui com a leitura da medida
provisória, antes de cumprirmos o acordo da votação
da matéria que cria.
Como temos um acordo para apreciarmos amanhã a medida provisória, gostaria que V. Exª pudesse
assegurar que, após a medida provisória, teremos,
efetivamente, a apreciação desse projeto que já está
ficando velho aqui, por conta das dificuldades para
processar concurso público e uma série de coisas
que têm a ver com a instalação de uma universidade federal.
Não basta só um prédio, uma universidade federal
precisa de professores, técnicos administrativos e todo
um procedimento para que, efetivamente, consagre-se a instalação de uma universidade federal. E todo o
esforço é para que, em 2014 ainda, se disponibilizem
essas oportunidades de acesso ao ensino superior
em duas regiões importantes da Bahia: no sul e extremo sul – na realidade, aí já se fazendo uma extensão
do sul até o extremo sul –, e no oeste baiano, com a
Universidade Federal do Oeste. Portanto, são duas
universidades cobrindo essas importantes regiões do
Estado da Bahia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E esse é um fundamental compromisso
de procedimento, para que possamos votar essa matéria tão importante para a Bahia. É um compromisso
da Mesa Diretora, e não apenas do Presidente, com
a Senadora Lídice da Mata e com o Senador Walter
Pinheiro.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Apenas para concordar com o
Líder do Governo, o Líder do meu Partido, o Líder do
PT, que essa votação da medida provisória seja feita
amanhã. E, sinceramente, coincide com a minha vontade de falar na tarde de hoje, após a Ordem do Dia.
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Então, Presidente, apenas quero concordar com as
Lideranças, para que seja votada amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Mário
Couto.
Mesmo com a pauta trancada, quero ouvir o
Plenário, porque poderemos votar projeto de decreto
legislativo, e está sobre a mesa, para a discussão
em turno único, o projeto de decreto legislativo da
Comissão de Assuntos Econômicos que teve como
Relator o Senador Humberto Costa, que aprova a
programação monetária para o primeiro trimestre
de 2013. Consulto o Senador Eduardo Braga, que
é Líder do Governo, e consulto o Senador Aloysio
Nunes se poderemos votar esse projeto de decreto legislativo que aprova a programação monetária
para o trimestre de 2013.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, para dizer que, obviamente, ...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto, Senador Aloysio,
Senador Eduardo.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Concordamos e gostaríamos de...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E há um outro projeto de resolução que
nos foi sugerido pelo Senador Cristovam Buarque –
e a Mesa o adotou, na última reunião que tivemos a
oportunidade de realizar –, que cria no Senado uma
Comissão Permanente Senado do Futuro. Não é mais
uma comissão que vai atropelar o dia a dia do funcionamento da Casa. É uma comissão para discutir
esses temas especializados a partir de experiências
recolhidas em vários Parlamentos do mundo, inclusive
no Parlamento do Chile.
Eu consulto também a Casa. Não havendo objeção, nós poderíamos...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Concordamos com V. Exa, solicitando, Sr. Presidente,
sugerindo a V. Exa também arguir junto aos nossos Líderes, perguntar aos nossos Líderes se teríamos acordo
para colocar o Projeto de Resolução no 28, do Acordo
de Liquidação Antecipada da Dívida entre a República
Federativa do Brasil e a República do Gabão, também
já com o parecer à mesa, bem como o Projeto de Resolução no 29, Sr. Presidente, que autoriza a União
a contratar operação financeira com a República do
Sudão no valor equivalente a US$43.581.141,68 para
o reescalonamento da dívida oficial sudanesa para
com o Brasil. Concordamos com V. Exa e pedimos a
concordância dos Srs. Líderes para a votação também
desses dois projetos de resolução. Assim, estaríamos
de acordo para a votação, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto, não havendo objeção da Casa, nós vamos votar também esses projetos
de resolução sugeridos pelo Senador Eduardo Braga.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 25, DE 2013
Projeto de Resolução nº 25, de 2013, da Mesa
do Senado Federal, que cria no Senado Federal
a Comissão Permanente “Senado do Futuro”.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente, a matéria... É para dar parecer sobre
a matéria?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Para relatar, para dar parecer.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é uma matéria extremamente importante, fruto de
um debate de alto nível que ocorreu entre a Direção da
Casa e os Líderes partidários. Foi proposta essa Comissão Senado do Futuro, uma Comissão composta por
11 Senadores e 11 suplentes que vai ter exatamente o
funcionamento da discussão de grandes temas.
O parecer é favorável. Nós somos a favor da
aprovação, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº 330, DE 2013
(De Plenário)
Em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto
de Resolução nº 25, de 2013, que cria no
Senado Federal a Comissão Permanente
“Senado do Futuro”.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é uma matéria extremamente importante, fruto
de um debate de alto nível que ocorreu entre a Direção
da Casa e os Líderes partidários. Foi proposta essa
Comissão Senado do Futuro, uma Comissão composta
por 11 Senadores e 11 suplentes que vai ter exatamente o funcionamento da discussão de grandes temas.
O parecer é favorável. Nós somos a favor da
aprovação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
PMDB – AL) – Completada a instrução da matéria,
passa-se à sua apreciação.
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Em discussão o Projeto de Resolução em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir o projeto, declaro encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
PARECER Nº 331, DE 2013
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução nº
25, de 2013.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 25, de 2013, que cria no
Senado Federal a Comissão Permanente “Senado do
Futuro”.
Sala de Reuniões da Comissão, 7 de maio de
2013.

ANEXO AO PARECER Nº 331, DE 2013
Redação final do Projeto de Resolução nº
25, de 2013.
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 Regimento Interno do Senado Federal para criar no Senado Federal a Comissão Permanente “Senado do Futuro”.
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O Senado Federal resolve:
Art. 1º Os arts. 72 e 77 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.
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º O Regimento Interno do Senado Federal
passa a vigorar acrescido do seguinte art. 104-D:
“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 nessas questões.”
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
PMDB – AL) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final e
colocamos em votação.
As Srªs 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. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
PMDB – AL) – Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pergunto se... Acredito que talvez venham ao Plenário mais
Senadores e poderemos votar algumas autoridades.
Acredito que haja pelo menos quatro embaixadores aguardando a votação em Plenário, bem como
um dos Diretores da ANA, Dr. Paulo Varela, que está
aguardando também. Se for possível votarmos hoje,
seria muito importante, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
PMDB – AL) – O Senador Suplicy, através da sua intervenção, está sugerindo que nós possamos apreciar
a indicação de alguns embaixadores. Se não houver
objeção da Casa, poderemos fazê-lo, desde que tenhamos quórum suficiente para isso.
Senador Mário Couto.
É evidente a dificuldade...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não
há quorum, Sr. Presidente. Acho que nós devíamos
fazer isso amanhã.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
PMDB – AL) – Faremos isso, como recomendado por
V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 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, 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.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
PARECER Nº 332, DE 2013
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de 2013.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de 2013, que
aprova a Programação Monetária para o 1º trimestre
de 2013.
Sala de Reuniões da Comissão, 7 de maio de
2013.
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ANEXO AO PARECER Nº 332, DE 2013
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de 2013.
Aprova a Programação Monetária para o 1º trimestre de 2013.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovada a Programação Monetária para
o 1º trimestre de 2013, nos termos da Mensagem no
1, de 2013 (nº 4, de 2013, na origem), da Presidente
da República.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final, declaro encerrada a discussão da redação final.
Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada, a matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu gostaria de destacar com muita satisfação aqui entre nós a presença honrosa do Senador Wellington Salgado. Seja bem-vindo a esta Casa.
E registro também, com muita satisfação, as honrosas presenças dos alunos do Instituto Federal Tecnológico, da cidade de Tucuruí, no Pará. É uma honra
tê-los aqui. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 28, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução que teve como Relator o Senador
Cyro Miranda, que autoriza a União a realizar
operação financeira externa, mediante formalização do Acordo de Liquidação Antecipada
de Dívida a ser assinado entre a República
Federativa do Brasil e a República do Gabão.
Não foram oferecidas emendas ao Projeto perante a Mesa.
Discussão do Projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o Projeto, declaro encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:

MAIO DE 2013

23996 Quarta-feira 8

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PARECER Nº 333, DE 2013
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução nº
28, de 2013.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 28, de 2013, que autoriza a União a realizar operação financeira externa,
mediante formalização do Acordo de Liquidação Antecipada de Dívida a ser assinado entre a República
Federativa do Brasil e a República do Gabão, no valor equivalente a US$ 24.085.115,78 (vinte e quatro
milhões, oitenta e cinco mil, cento e quinze dólares
dos Estados Unidos da América e setenta e oito centavos), para extinção da dívida oficial gabonesa para
com o Brasil.
Sala de Reuniões da Comissão, 7 de maio de
2013.

ANEXO AO PARECER Nº 333, DE 2013
Redação final do Projeto de Resolução nº
28, de 2013.
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
Autoriza a União a realizar operação financeira externa, mediante formalização do
Acordo de Liquidação Antecipada de Dívida
a ser assinado entre a República Federativa
do Brasil e a República do Gabão, no valor
equivalente a US$ 24.085.115,78 (vinte e
quatro milhões, oitenta e cinco mil, cento
e quinze dólares norte-americanos e seten-
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ta e oito centavos), para extinção da dívida
oficial gabonesa com o Brasil.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Nos termos do art. 52, incisos V e VII, da
Constituição Federal, é a União autorizada a realizar
operação financeira externa mediante a formalização
do Acordo de Liquidação Antecipada de Dívida a ser
assinado entre a República Federativa do Brasil e
a República do Gabão, no valor equivalente a US$
24.085.115,78 (vinte e quatro milhões, oitenta e cinco
mil, cento e quinze dólares norte-americanos e setenta
e oito centavos), para extinção da dívida oficial gabonesa com o Brasil.
Parágrafo único. O Acordo a que se refere o caput
tem por objeto a liquidação antecipada da dívida da
República do Gabão com o Brasil, oriunda de financiamento com recursos do Programa de Financiamento
às Exportações (Proex/Financiamento).
Art. 2º A operação externa referida no art. 1º e
consubstanciada no respectivo Acordo Relativo ao
Reembolso Antecipado da Dívida da República do
Gabão tem as seguintes características financeiras
básicas:
I – valor da liquidação antecipada da dívida: US$
24.085.115,78 (vinte e quatro milhões, oitenta e
cinco mil, cento e quinze dólares norte-americanos e setenta e oito centavos);
II – montante em atraso em 2007: US$ 1.149,01
(mil, cento e quarenta e nove dólares norte-americanos e um centavo);
III – juros acumulados: US$ 1.913.205,17 (um
milhão, novecentos e treze mil, duzentos e cinco
dólares norte-americanos e dezessete centavos);
IV – dívida vincenda entre 2009 e 2019: US$
25.740.406,22 (vinte e cinco milhões, setecentos e quarenta mil, quatrocentos e seis dólares
norte-americanos e vinte e dois centavos);
V – deságio aplicado para pré-pagamento: US$
3.569.644,62 (três milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro dólares norte-americanos e sessenta e dois
centavos);
VI – valor resultante da dívida vincenda: US$
22.170.761,60 (vinte e dois milhões, cento e setenta mil, setecentos e sessenta e um dólares
norte-americanos e sessenta centavos);
VII – valor pago pelo Gabão relativo aos atrasados em 2007: US$ 1.149,01 (mil, cento e
quarenta e nove dólares norte-americanos e
um centavo);
VIII – valor já depositado no Banco do Brasil relativo ao pré-pagamento da dívida vincenda: US$
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24.083.966,77 (vinte e quatro milhões, oitenta e
três mil, novecentos e sessenta e seis dólares
norte-americanos e setenta e sete centavos).
Art. 3º O prazo para o exercício da presente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final, declaro encerrada a discussão da redação final.
Passamos à votação da redação final.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam a redação final, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
A matéria vai à promulgação.
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução que teve como Relator o Senador
Cyro Miranda, que autoriza a União a contratar
operação financeira com a República do Sudão, no valor equivalente a US$43.581.141,00
(quarenta e três milhões, quinhentos e oitenta
e um mil, cento e quarenta e um dólares dos
Estados Unidos da América) para reescalonamento de dívida para com o Brasil.
Discussão do Projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o Projeto, declaro encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
PARECER Nº 334, DE 2013
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução nº
29, de 2013.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Resolução nº 29, de 2013, que autoriza a
União a contratar operação financeira com a República
do Sudão, no valor equivalente a US$ 43.581.141, 68
(quarenta e três milhões, quinhentos e oitenta e um mil,
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cento e quarenta e um dólares dos Estados Unidos da
América e sessenta e oito centavos), para o reescalonamento da dívida oficial sudanesa para com o Brasil.
Sala de Reuniões, 7 de maio de 2013.

ANEXO AO PARECER Nº 334, DE 2013
Redação final do Projeto de Resolução no
29, de 2013.
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
Autoriza a União a contratar operação financeira com a República do Sudão, no valor
equivalente a US$ 43.581.141,68 (quarenta
e três milhões, quinhentos e oitenta e um
mil, cento e quarenta e um dólares norte-americanos e sessenta e oito centavos),
para o reescalonamento da dívida oficial
sudanesa com o Brasil.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil, nos
termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, e
da Resolução do Senado Federal nº 50, de 1993, autorizada a celebrar contrato de reestruturação de seus
créditos junto à República do Sudão, no montante equivalente a US$ 43.581.141,68 (quarenta e três milhões,
quinhentos e oitenta e um mil, cento e quarenta e um
dólares norte-americanos e sessenta e oito centavos).
Parágrafo único. A operação financeira externa
definida no caput dar-se-á nos termos do resultado
das negociações registrado na Ata de Entendimentos
das reuniões bilaterais realizadas entre a República
Federativa do Brasil e a República do Sudão.
Art. 2º A operação de reestruturação da dívida
da República do Sudão observará as seguintes condições financeiras:
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I – valor da dívida total consolidada: US$
43.581.141,68 (quarenta e três milhões, quinhentos e oitenta e um mil, cento e quarenta e
um dólares norte-americanos e sessenta e oito
centavos), assim composta:
a) principal: US$ 3.972.107,63 (três milhões,
novecentos e setenta e dois mil, cento e sete
dólares norte-americanos e sessenta e três
centavos);
b) juros contratuais: US$ 384.370,79 (trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e setenta
dólares norte-americanos e setenta e nove
centavos);
c) juros de mora: US$ 39.224.663,26 (trinta e
nove milhões, duzentos e vinte e quatro mil,
seiscentos e sessenta e três dólares norte-americanos e vinte e seis centavos);
II – montante reescalonado: US$ 4.358.114,16
(quatro milhões, trezentos e cinquenta e oito mil,
cento e quatorze dólares norte-americanos e dezesseis centavos), equivalente a 10% (dez por
cento) do total da dívida consolidada;
III – termos de pagamento:
a) amortização do montante reescalonado:
em 12 (doze) parcelas trimestrais, sendo a
primeira paga em 60 (sessenta) dias após a
aprovação do Senado Federal;
b) perdão: US$ 39.223.027,52 (trinta e nove
milhões, duzentos e vinte e três mil e vinte e
sete dólares norte-americanos e cinquenta
e dois centavos), correspondendo a uma remissão parcial de 90% (noventa por cento) da
dívida total consolidada;
c) juros: Libor trimestral, acrescida de margem
de 1% a.a. (um por cento ao ano);
d) juros de mora: calculados a taxa de 1% a.a.
(um por cento ao ano), acrescida à taxa de juros incidente sobre os pagamentos de principal
e juros que venham a ser efetuados em atraso.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal e dos encargos financeiros poderão ser alteradas
em função da data de eficácia plena do contrato, sendo que os pagamentos serão efetuados em euros, via
Banco do Brasil – Frankfurt, Alemanha.
Art. 3º O prazo para o exercício da presente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa.)
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Não havendo quem queira discutir a redação final, declaro encerrada a discussão da redação final.
Passamos à votação da redação final.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam,
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos submeter à apreciação do
Plenário o Requerimento nº 355.
Item 17:
REQUERIMENTO Nº 355, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 355, de 2013, de autoria do Senador José
Pimentel, solicitando, com fundamento nos
termos regimentais,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,
instituída pelo Ato do Presidente nº 36, de 2012,
que o referido colegiado passe a ser composto
por 23 membros.
Votação do requerimento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação de Plenário.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
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 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
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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 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.
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.
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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
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.
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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.
11
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 163, DE
2000
Discussão, em turno único, do Substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
163, de 2000 (nº 6.167/2002, naquela Casa),
do Senador Luiz Pontes, que cria o Fundo de
Apoio à Cultura do Caju # FUNCAJU (desenvolvimento da produtividade da cajucultura).
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Pareceres sob nºs 1.380 a 1.382, de 2012,
das Comissões;
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício de Oliveira, pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da
matéria (em parecer preliminar, nos termos do
Requerimento nº 48, de 2009-CAE);
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador
Wellington Dias, favorável ao Substitutivo da
Câmara, exceto quanto às alterações feitas
pela Câmara ao texto da ementa e à redação
do art. 1º; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Benedito de Lira, favorável.
12
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.
13
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.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 12, de 2013 (nº 2.207/2011, na
Casa de origem), de iniciativa da Presidência
da República, que dispõe sobre a criação da
Universidade Federal do Sul da Bahia # UFESBA, e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 281 e 282, de
2013, das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator Senador Walter Pinheiro;
e de Educação, Cultura e Esporte, Relatora:
Senadora Lídice da Mata.
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15
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.
16
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.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só comunicar à Casa, Senador Wellington Dias, Líder do PT no Senado Federal,
que constarão da Ordem do Dia de amanhã as matérias que constavam hoje da Ordem do Dia mais a
Proposta de Emenda à Constituição nº 123, de 2011,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 28, de 2013, e vários requerimentos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente, Aloysio.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Encerrada a Ordem do Dia, eu vou conceder a palavra ao Senador Wellington e em seguida
ao Senador Aloysio.
Com a palavra V. Exª, pela ordem.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria só de examinar: foi suspensa a sessão do
Congresso e a MP ficou adiada para amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A sessão do Congresso ficou transferida para amanhã às 8h30.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – E
amanhã também nós teremos aqui a votação da MP.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E amanhã também nós teremos a votação da MP e vamos deliberar sobre essa pauta que
estava posta hoje na nossa Ordem do Dia.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Oito e trinta da manhã?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E a sessão do Congresso será uma sessão para que a Mesa do Congresso Nacional declare
a prejudicialidade de vários vetos e façamos a leitura
de outros vetos e combinemos, desde já, uma reunião
de Líderes para que nós possamos aprovar uma pauta
consensual para apreciação dos vetos.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Excelente, mas eu queria, só, aqui, pela Liderança...
A Organização Mundial do Comércio elegeu nesta terça-feira o novo diretor-geral da entidade. O escolhido foi o Embaixador brasileiro Roberto Carvalho
de Azevêdo, brasileiro, de 55 anos, que disputou com
o mexicano Herminio Blanco. Eu queria ressaltar a
importância, Sr. Presidente, desse processo eleitoral,
porque ele representa uma mudança substancial na
Organização Mundial do Comércio não só pela presença no Brasil, mas pelo trabalho que teve a participação do grupo dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia,
China, África do Sul), além dos países de língua portuguesa e de várias nações da América Latina, que
colocam uma nova composição nessa organização e
uma nova condição de evitarmos, num momento delicado da economia mundial, num momento que disputas, muitas vezes, colocam estabilidades, inclusive,
para as nossas indústrias, para o nosso setor agrícola.
Muitas vezes, por artifícios da direção da OMC, eram
encaminhadas medidas que praticamente bloqueavam
produtos brasileiros em muitos pontos.
Então, quero aqui dizer que é um diplomata de
carreira. O Azevedo também representa o Brasil na
Organização Mundial da Propriedade Intelectual, no
Conselho da Organização das Nações Unidas para o
Comércio e ainda na União Internacional de Telecomunicações; portanto, alguém muito experiente, muito
respeitado.
Certamente, quero comemorar aqui porque acredito que isso é um passo importante, não apenas para
o Brasil, não apenas para os empreendedores brasileiros, especialmente na relação de comércio com o
mundo, mas também em outras áreas. É uma conquista
importante para o Brasil e para os países em desenvolvimento, incluindo os países não desenvolvidos.
Então, queria saudar aqui essa eleição. Certamente, esse é um passo importante, dando mais segurança
para investidores do Brasil e do mundo.
Muito obrigado.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
ao mesmo tempo em que gostaria de cumprimentá-lo pela decisão da pauta da sessão do Congresso de
amanhã – V. Exª enfrenta esse trabalho hercúleo de
eliminarmos o nosso passivo legislativo, representado por mais de 3 mil disposições vetadas aguardando
o momento de votação –, eu encareceria a V. Exª e
à Casa a necessidade de votarmos, se possível ainda amanhã, as autoridades cujas nomeações estão
pendentes de aprovação do Senado. São alguns embaixadores já sabatinados e também um membro do
Conselho Nacional do Ministério Público, também já
sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Amanhã nós poderemos apreciar essas indicações todas. Já tinha dito até que a pauta de
amanhã será a continuidade da pauta de hoje e, dentro
dela, estará a apreciação desses nomes.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, só um esclarecimento. Eu acho que V. Exª já respondeu o que vou perguntar, mas só para que eu não tenha nenhuma dúvida.
A Câmara dos Deputados decidiu, por reunião
da Mesa, aprovar resolução que estabelece o prazo
de 30 dias para a apreciação de vetos. São 30 dias
para vetos apostos, que, se não forem apreciados,
trancam a pauta.
Pelo que V. Exª acabou de dizer, haverá uma
reunião de Líderes para a apreciação de vetos. Essa
providência já é em função dessa definição ou ainda
não há definição em relação a isso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino, V. Exª está
lembrando a necessidade da tramitação do projeto de
resolução aprovado pela Mesa da Câmara.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Isso.
Depende de uma reunião que suponho tenha havido.
Não sei. Quero retirar esta dúvida: se já teria havido a
reunião da Mesa Diretora, aprovando o que a Câmara
aprovou e remetendo ao Senado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Como recomenda V. Exª, nós vamos
imediatamente designar um relator para que a matéria possa tramitar.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Agradeço a V. Exª.
Para o Congresso – V. Exª há de concordar comigo –, isso é fundamental. Já que os vetos são apostos,
que eles, em 30 dias, sejam apreciados, sob pena de
isso interromper os trabalhos congressuais.
Essa é uma questão de autoafirmação do próprio
Congresso. Acho que tanto V. Exª como este Plenário
têm todo o interesse nessa matéria, que já foi aprovada na Câmara.
Agradeço a V. Exª, inclusive o anúncio da providência da designação de um relator.
Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Obrigado a V. Exª.
Nós queríamos cumprimentar, em nome de todos os Senadores, a eleição do Diretor-Geral da OMC,
Embaixador Roberto Azevedo, o brasileiro Roberto
Azevedo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Quero também cumprimentar o
Embaixador Roberto Azevedo pela eleição, desejando
muito boa sorte na Organização Mundial do Comércio.
E eu gostaria de aproveitar esta oportunidade,
Sr. Presidente, para informar, conforme requerimento
encaminhado a V. Exª e aprovado pela Comissão de
Relações Exteriores e pelo Plenário, que, na noite de
hoje, devo ausentar-me para apresentar, em Nova York,
uma conferência na 12ª reunião anual da North American Basic Income Guarantee. Eu ali estarei falando
sobre como a proposta da Renda Básica de Cidadania
se espalha pelos três continentes americanos.
Eu juntamente com o Deputado Rodrigo Cabezas Morales, da Venezuela, e ainda com María Soledad Vela Cheroni, do Equador, e Ricardo Berois, do
Uruguai, apresentamos a proposta da lei marco da
Renda Básica de Cidadania para exame, tal como já
aprovado no Brasil, de todos os países das Américas
e do Caribe. Falarei mais a respeito disso quando voltar desse encontro.
Portanto, Sr. Presidente, de amanhã até sexta-feira, estarei nos Estados Unidos da América, conforme requerimento apresentado e já aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Mário
Couto, como primeiro orador inscrito.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, a Senadora já tinha sido chamada.
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Então, eu vou respeitar a vez de S. Exª e agradeço se, logo depois, V. Exª me der a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Inclusive quero pedir desculpas à Senadora Lídice da Mata, porque eu não estava presente
no plenário exatamente no momento...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA.) – É
porque eu fui insistente com V. Exª; foi por isso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Já que V. Exª lembrou, fiz questão de
dizer, na oportunidade, que V. Exª era o primeiro inscrito.
Com a palavra, a Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Sr. Presidente!
Quero agradecer ao Senador Mário Couto pela
compreensão em relação à chamada dos oradores.
Sr. Presidente, eu gostaria de fazer alguns registros da tribuna hoje. Primeiro, quero dizer que lamentei muito não poder participar de duas sessões
importantes que houve na Casa na segunda-feira e
hoje pela manhã.
A primeira foi uma sessão de homenagem ao meu
grande e querido amigo Fernando Lyra, e eu aproveito
para deixar o meu abraço de solidariedade e de saudade a toda a sua família.
Infelizmente, chegando de viagem após compromissos assumidos na Bahia, não tive a oportunidade
de estar aqui presente para pessoalmente poder abraçar toda a família e todos os queridos amigos de Fernando Lyra, grande Parlamentar Constituinte, grande
defensor da liberdade no Brasil, ex-Ministro da Justiça,
um homem de pensamento e de coragem, grande representante do povo pernambucano, mas, acima de
tudo, grande representante do Parlamento brasileiro.
Também, Sr. Presidente, quero parabenizar a
Presidência da Câmara e do Senado pela realização
hoje da sessão comemorativa dos 190 anos do Parlamento brasileiro.
Depois, Sr. Presidente, quero solicitar a inclusão
nos Anais da Casa do meu pronunciamento completo,
saudando e registrando o fato de Mãe Stella tornar-se
imortal da Academia de Letras da Bahia.
A Academia de Letras da Bahia, desde o último
dia 25 de abril, tem como a sua mais nova imortal Mãe
Stella de Oxossi. E expressou bem o jornalista Levi Vasconcelos, na coluna Tempo Presente, do jornal A Tarde:
A Academia de Letras da Bahia, uma confraria
de presumível elite de craques das letras, fez
um gol de placa ao colocar de lado um pouco
dos resquícios da pretensa superioridade intelectual que o colonizador europeu nos impôs,
para reconhecer enquanto igual uma genuína
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representante cultural da raça que esse mesmo
colonizador subjugou a ferro e fogo.
Portanto, eu quero registrar a alegria da Bahia
de poder compartilhar com o Brasil este momento em
que realizamos uma ousada ação com a inclusão, na
Academia de Letras da Bahia – a quem quero parabenizar por esse ato –, de Mãe Stella de Oxóssi.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como hoje
eu ia falar antes da Ordem do Dia, eu falaria por dez
minutos. Agora, vou tentar me manter nos dez minutos, mas com a possibilidade de me estender um
pouco mais.
Eu quero, portanto, trazer à Casa, a todas as
Srªs. e aos Srs. Senadores e aos cidadãos que nos
acompanham pelos veículos de comunicação desta
Casa a informação de que a Comissão de Modernização do Código de Defesa do Consumidor, presidida
pelo Líder do meu partido na Casa, o Senador Rodrigo
Rollemberg, realizou uma audiência pública na última
quinta-feira, dia 2 de maio, para debater a questão da
publicidade infantil.
O debate se dá em meio a uma polêmica decisão do Procon de São Paulo, que, no dia 22 de abril,
confirmou uma multa no valor de três milhões, cento e
noventa e dois mil e trezentos reais (R$3.192.300,00),
aplicada à rede McDonald’s por publicidade de alimentos destinada a crianças no sanduíche McLanche Feliz.
A multa foi publicada no Diário Oficial da União,
no dia 2 de abril, a partir de denúncia feita pela organização não governamental Instituto Alana, sob a alegação de que a associação entre a venda de alimentos e
brinquedos “cria uma lógica de consumo prejudicial e
incentiva a formação de valores distorcidos, bem como
a formação de hábitos alimentares prejudiciais à saúde”.
Crianças e adolescentes estão cada vez mais
expostos aos meios de comunicação de massa. No
Brasil, a exposição de crianças à TV supera o tempo em sala de aula. De acordo com levantamento do
Ibope, meninos e meninas de quatro a 11 anos assistem a cinco horas diárias de programação televisiva
e permanecem apenas três horas e meia na escola.
Não podemos ignorar que, em certa medida,
crianças e adolescentes têm sido cada vez mais influenciados pelo que veem na TV e na Internet. E não
é só porque o tempo de exposição às telas vem aumentando, mas porque as crianças estão assistindo,
cada vez mais, a filmes, novelas, desenhos animados,
programas esportivos e jornalísticos, entre outros, sem
a supervisão de um adulto responsável.
Discute-se que essa situação é resultante da participação feminina no mercado de trabalho, sem a sua
substituição pela assistência de um adulto em casa,
sem a supervisão de um adulto em casa, em função
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da não divisão de tarefas domésticas entre homens e
mulheres e em função da falta de estrutura do Estado,
no mundo inteiro e especialmente no Brasil, em prover a sociedade brasileira de espaços como creches,
que potencializam a possibilidade de as crianças terem acesso a uma educação, a um acompanhamento
assistido de adultos.
No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) gastou em 2012 R$488 milhões para tratar 26 doenças
relacionadas à obesidade. Também, em 2012, o Brasil
tinha 14,8% da população adulta obesa, mas, no futuro, podemos nos deparar com uma situação ainda
mais grave, já que a cada três crianças brasileiras uma
estava acima do peso, no ano passado, contra apenas
13%, em 1990.
Não se trata de criar, Sr. Presidente, na mídia,
um ambiente asséptico, um conto de fadas virtual
para onde nossas crianças naveguem distantes da
realidade, das contradições e da dialética do mundo
que as rodeia. Mas, sim, de garantir que não sejam
bombardeadas, diariamente, com a propaganda de
guloseimas ricas em gordura, sódio e açúcar, que
provocam a obesidade infantil; de assegurar que os
conteúdos a elas liberados não promovam a sexualização precoce e o consumismo exacerbado; que não
banalizem a violência e não difundam preconceitos
de qualquer natureza.
Muitos dos comunicadores e empresários da
comunicação, quando confrontados com estes questionamentos, recorrem ao discurso de que a regulamentação é uma forma mascarada de atentar contra
o princípio da liberdade de expressão.
A regulamentação não necessariamente precisa
vir de cima para baixo, com uma canetada da Presidente
da República. Ao contrário, a Presidente da República, por meio de seus ministérios de direitos humanos,
comunicação e justiça, deve integrar um grupo de trabalho para elaborar o novo marco legal, juntamente
com representantes do Parlamento, da sociedade civil
organizada e dos próprios comunicadores.
Este processo coletivo de regulamentação, a
corregulação, não é uma miragem: foi experimentado
com grande êxito aqui mesmo no Brasil, com a classificação indicativa. Está mais do que na hora de esta
Casa enfrentar esse debate.
Afinal, caros Senadores e Senadoras, é nossa
obrigação garantir a proteção dos direitos fundamentais
da criança e do adolescente previstos na Constituição
Federal e no ECA.
Trata-se, enfim, da necessidade de garantir um
sistema de proteção à infância brasileira, que tem sido
roubada por uma sociedade calcada em valores excessivamente consumistas, por um Estado que, em que
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pesem todos os avanços nessas últimas duas décadas, não logrou ainda cumprir seu papel constitucional
de assegurar a todas as nossas crianças e jovens os
serviços básicos de saúde, escola e segurança pública de qualidade.
Portanto, Sr. Presidente, não posso deixar de registrar que esse debate também se deu há dois meses,
promovido pelo Andi, aqui no Congresso Nacional, na
Câmara dos Deputados. E pude participar, como representante da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente, dessa rica discussão a
respeito da comunicação e a infância no Brasil, visando,
acima de tudo, preservar o direito da criança brasileira
à saúde, à educação, a uma comunicação saudável;
garantindo a liberdade de expressão, o acesso a todos
os tipos modernos de comunicação, Internet, informática, dentro e fora da escola, assegurando também
o direito à saúde, à educação e à possibilidade de a
criatividade infantil desenvolver-se livremente sem a
imposição de um mercado que lhe exija o consumo de
todos os tipos de produtos, principalmente de produtos
vinculados à indústria alimentícia, que, em geral, são
prejudiciais à sua saúde.
Por último, Sr. Presidente, tenho acompanhado
diariamente, sempre que se reúne a CAE – já que
não sou mais integrante dela –, o debate a respeito
do projeto de lei sobre a unificação de alíquotas do
ICMS no Brasil.
Quero saudar hoje o debate muito rico e o início
dessa votação. Não consigo entender que este projeto tenha, até então, como centro, o beneficiamento
apenas do Sudeste do Brasil, em especial o Estado de
São Paulo. Não é à toa que o Secretário de Fazenda
daquele Estado se pronuncia defendendo a alíquota
única e reconhecendo que o seu Estado ganha com
isso, em prejuízo de todos os outros Estados brasileiros.
O Norte não ganha com isso; o Nordeste não
ganha com isso; o Centro-Oeste não ganha com isso;
e alguns Estados do Sudeste também não ganham
com isso.
Portanto, faz-se uma leitura de que o Brasil se
reduz a São Paulo. Leitura que não é nova neste País.
E é extremamente importante que nós possamos votar
este projeto de lei, se for possível, tendo clareza de que
é preciso garantir um período de transição, garantindo
as duas alíquotas, portanto, garantindo ao Nordeste
brasileiro a possibilidade…
E faço isso de má vontade – não tenho nenhuma simpatia por esse projeto –, mas entendendo que
é possível caminhar para organizar uma alíquota única nesse País. Que nós possamos garantir os 4% e
os 7%; garantir os 12% da Zona Franca. E vejam que
para se manter e se conseguir a unanimidade ou se
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conseguir a votação desse projeto, nós vamos sair
de duas alíquotas para seis alíquotas, buscando uma
unificação em uma alíquota única, o que demonstra a
incoerência dessa ideia nesse momento no Brasil: de
se buscar uma unificação de uma alíquota, enquanto,
na verdade, os Estados brasileiros só conseguiram
vencer a “ditadura”, entre aspas, econômica de São
Paulo, justamente aplicando uma política de incentivos
fiscais em cada um de seus Estados.
Portanto, eu acho que, além de tudo, é preciso
também garantir – e o Senador Walter Pinheiro tem-me dito que está garantindo isso – que os contratos
anteriores feitos pelos Estados em políticas de incentivos, no caso específico da Bahia dos incentivos para
indústria automotiva, possam permanecer do jeito que
ontem e hoje continuam sendo feitos.
Portanto, Sr. Presidente, quero dizer da minha
preocupação com essa matéria que, sem dúvida nenhuma, está paralisando a opinião de todos os...
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – …
Srs. e Srªs Senadoras, porque diz respeito à sobrevivência da economia de cada um dos nossos Estados,
para os quais estamos aqui, essencialmente, para representar esses interesses.
Muito obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DA SRª SENADORA LÍDICE DA MATA
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a Academia de Letras da
Bahia, desde o último dia 25 de abril, tem como sua
mais nova imortal Mãe Stella de Oxóssi. Como bem expressou o jornalista Levi Vasconcelos, na coluna Tempo
Presente, do jornal A Tarde, “a ALB, uma confraria de
presumível elite de craques das letras, fez um gol de
placa ao colocar de lado um pouco dos resquícios da
pretensa superioridade intelectual que o colonizador
europeu nos impôs, para reconhecer enquanto igual
uma genuína representante cultural da raça que esse
mesmo colonizador subjugou a ferro e fogo”.
Mãe Stella de Oxóssi ocupa a cadeira que pertencia ao historiador Ubiratan Castro, negro, doutor pela
Sorbonne, fundador do Centro de Estudos Orientais.
Cadeira que tem como patrono ninguém menos que
Castro Alves, poeta cios escravos. De onde quer que
estejam, Bira e Castro Alves devem estar aplaudindo
esta escolha, revestida de um simbolismo fantástico,
porque representa o reconhecimento de uma instituição quase secular para com a obra da maior lyalorixá
viva da Bahia.
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Nascida em 2 de maio de 1925, em Salvador,
Maria Stella de Azevedo Santos é graduada em Farmácia pela Escola Bahiana de Medicina. Escolhida para
o governo de sua comunidade em 1976, conseguiu
o tombamento do terreiro de candomblé Ilê Axé Opô
Afonjá pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), em 1999.
Mãe Stella de Oxóssi é a mais conhecida e respeitada Ialorixá baiana, no País e no exterior, pela
sua intensa atuação, ao longo de várias décadas, no
combate à discriminação dos negros, das mulheres,
na defesa e valorização das manifestações culturais
e religiosas de matrizes africanas, principalmente da
etnia iorubá.
Ela desenvolve, ainda, importantes ações na área
educacional, em que se destaca o ensino obrigatório,
muitos anos antes da vigência da Lei N° 10.639/2003,
da cultura e história afro-brasileiras, na escola pública que funciona dentro do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá,
tombado em 28 de julho de 2000, pelo IPHAN, como
patrimônio cultural brasileiro.
Na década de 1980, condenou o sincretismo, que
associa as divindades africanas aos santos católicos,
conclamando o povo de santo a defender o candomblé
como religião, rejeitando a idéia de que é uma seita
sincrética, visto que ele possui parâmetros de iniciação
e liturgia e próprios. Atualmente, o candomblé, em sua
maioria, não mais intercambia seus ritos com a Igreja
Católica. Ainda, nessa década, Mãe Stella viajou diversas vezes à África aprofundando conhecimentos
sobre a cultura iorubá, além de participar de inúmeros
congressos nacionais e internacionais sobre as religiões afro-brasileiras.
Estudiosa e defensora da cultura negra, Mãe
Stella publicou seis livros, contribuindo significativamente para uma maior divulgação dos cultos africanos, tornando o candomblé uma religião acatada e
amoldada à realidade brasileira. Foi a primeira ialorixá a escrever livros e artigos sobre sua religião. Atualmente é colunista do jornal baiano, “A Tarde”, onde
publica quinzenalmente seus artigos, É a primeira vez
no Brasil que uma ialorixá torna-se articulista regular
em um jornal de grande circulação, onde compartilha
seus ensinamentos e sabedoria.
Parabéns à Mãe Stella e à Academia de Letras
da Bahia pela feliz iniciativa. Muito obrigada.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRª
SENADORA LÍDICE DA MATA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Mário
Couto.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, venho, na tarde de hoje,
a esta tribuna do Senado Federal cumprir, mais uma
vez, aquilo que prometi quando assumi a Liderança da
Oposição, ou a Liderança da Minoria, como queiram.
Dizia eu, naquela oportunidade, quando assumi
a Liderança, que minha bandeira principal, este ano,
seria o combate à corrupção, porque a corrupção, a
cada dia, a cada momento, aumenta em nosso País –
tira dos pobres, leva para os ricos.
Tenho eu em mãos – e sempre faço assim, sempre fiz assim. Jamais vim aqui, Senador Alvaro Dias,
jamais subi a esta tribuna para acusar alguém sem
provas na mão. Tenho na minha mão, hoje, uma das
mais cínicas práticas de corrupção que já denunciei
nesta tribuna do Senado Federal.
Ao ler esses documentos, tive a sensação, Brasil,
meu querido Estado do Pará, meus queridos irmãos do
Pará, devotos de Nossa Senhora de Nazaré, a minha
querida mãe, de que esta Pátria, de que esta Nação
precisa, com mais moralidade, combater a corrupção
neste País. Esse próprio Senado Federal, esse próprio
Senado Federal.
Tenho na mão, Presidente, um contrato do Departamento de Trânsito do Estado do Pará com a empresa Castilho Propaganda & Marketing Ltda., um
contrato feito – pasmem, senhoras e senhores, vou
chegar ao fim dessa história –simplesmente para beneficiar uma empresa no Estado do Pará, em 2008. A
empresa beneficiada é o Diário do Pará, ou melhor,
Diários do Pará Ltda. que tem como proprietário o Sr.
Jader Barbalho Filho.
O contrato feito com essa empresa, com o objetivo primeiro, principalmente, em carrear dinheiro para
a empresa Diários do Pará Ltda., o contrato inicial, a
primeira licitação, Presidente, feita no valor de R$1,875
milhão, contrato de um ano, foi vencido, Sr. Presidente.
Foram gastos R$1,875 milhão, mas continuaram com o
mesmo contrato sem fazer licitação, sem fazer aditivo
no contrato e, simplesmente – pasmem, senhoras e
senhores; pasme, Sr. Presidente –, sem licitação, sem
aditivo. Gastaram em cima desse contrato na marra
R$23 milhões, meu querido Pará.
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Olha para onde vai o teu dinheiro, paraense! E
depois não querem que eu fale.
A fúria dos meninos que fazem aquele jornal é tão
grande pelo que falo aqui que eles repetem fatos nesse
jornaleco deles, quase todos os dias, da minha pessoa.
Sabe por quê, Pará? Porque eles não encontram
corrupção feita pela família de Mário Couto. Porque
quem tem rabo de palha não passa perto de fogo –
principalmente quando o rabo de palha é muito grande. Principalmente!
Eu já disse e continuo a dizer: escolheram o adversário errado. Procurem! Procurem!
Agora, eu acho, com a maior simplicidade, corrupção cometida por vocês. Rápido eu acho. Eu tenho
uma mala de documentos para mostrar aqui, uma mala
de corrupção para mostrar aqui. Brasil, 23 milhões sem
documento, Brasil. Na marra. Quem assinou? Na marra,
Brasil. Isso é dinheiro nosso, do nosso Pará.
Colocam as pessoas que eles querem nos órgãos, quando eles têm o governo. Na época, sabem
quem era governadora? Ana Júlia Carepa. Sabem
quem era o diretor? Lívio Rodrigues de Assis. Sabem
quem mandou o Lívio Rodrigues de Assis para lá? A
família Barbalho.
Meu Pará, paraenses, não dá para conviver mais,
não dá para aceitar mais, paraenses. Nós temos que
dar um basta nisso, Pará.
Olhem aqui: quando assumiu a nova diretoria do
Detran, vendo essa irregularidade, mandou então fazer
uma auditagem. Olhem o que diz a auditagem – não
posso ler toda, infelizmente. Vou ler apenas tópicos da
auditagem e, depois, eu vou mostrar aqui a empresa
do filho do Jader Barbalho sendo beneficiada no contrato. Olhem o que diz – isto aqui já é o relatório de
2012/2013, relatório de uma comissão quando observou
que anteriormente tinha acontecido este cínico crime.
É muito dinheiro! É muito dinheiro! Só se podia gastar
R$1,8 milhão; gastaram R$23 milhões na maior cara
de pau, para beneficiar aquela empresa, que é do filho
do Senador Jader Barbalho.
No caso, inexistiram avaliações prévias dos serviços contratados, nem estimativas detalhadas
em planilhas que expressassem a composição
de todos os custos de publicidade [o contrato
é de publicidade], conforme preconiza o contrato, cláusula quinta em diante.
Ou seja, não havia nenhum critério de escolha.
Olha, Brasil; olha o vandalismo, Brasil! Vândalos! Cor-
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ruptos! Não havia nenhum critério de escolha, de subcontratação, de pagamento por serviços. A omissão,
neste caso, contém todos os indícios de omissão dolosa com vontade de provocar dano ao Erário! Roubar o
dinheiro público! Roubar o dinheiro do povo paraense!
Do povo brasileiro!
Com vontade de provocar dano ao Erário ou
mesmo beneficiar terceiro, é isso o que a comissão
diz. Quem é esse terceiro? Diário do Pará. Vamos mais
aqui. É muito cinismo!
Vou mostrar o maior cinismo de corrupção que já
vi em toda a história da minha vida. Olha que já vim a
esta tribuna denunciar centenas de vezes a corrupção,
mas nunca tinha visto na minha vida um cinismo tão
grande de corrupção! Lá na minha terra, no Marajó, a
gente diz assim: é muita cara de pau!
Mais um tópico da comissão que fez a investigação:
Pela via administrativa, diante das inúmeras
irregularidades supra-apontadas, dentre elas
o desrespeito à lei e ao contrato, cuja nulidade foi observada nessa oportunidade, e
a atitude maliciosa e criminosa, consistente
na cobrança de percentual acima do previsto
contratualmente.
O contrato venceu, Brasil; o contrato era de R$1,8
milhão, Brasil. Eles, cinicamente, gastaram R$23 milhões em cima de um contrato que era apenas de R$1,8
milhão, Brasil. Está aqui dito pela comissão.
E diz mais a comissão:
Após finalizados os trabalhos desta comissão,
verificamos a existência de vícios insanáveis
na fase de execução do contrato de 2008,
dos quais destacamos: extrapolamento do
valor orçado.
Gastaram muito mais do que foi orçado para
dispêndios anuais com publicidade, infringindo os
limites contratuais, com acréscimo que foge a qualquer padrão de razoabilidade, dos quais citamos, por
exemplo, a ampliação... Olhe, Pará, olhem, meus senhores que estão me assistindo nesta tribuna. Sabem
quanto foi acrescido ao valor inicial do contrato? Você
só podia gastar R$1,8 milhão e gastou R$23 milhões,
o que significa um acréscimo, em cima do valor inicial, de 649% sobre o valor previsto para o período
de 2009/2010.
Olha o cinismo! Olha a falta de respeito! São 649%
a mais! Para quem foi destinado isso? Diário do Pará,
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do Jader Barbalho Filho. Oh, Jader, chega! Chega, meu
Deus do céu! Oh, garoto impossível! Danado, danado
demais esse menino! Menino impossível, só quer coisa
grande, esse menino! Ele não aceita coisa pequena,
é só coisa grande! Foram mais de 22 milhões. Olha
como ele é bocudo! É bocudo!
Eu não tenho medo, Presidente. Eu não sou covarde, Presidente. Denuncio mesmo, Presidente, doa
a quem doer. Custe o que custar, Presidente. Doa a
quem doer! Venham, podem vir! Não tenho medo de
vocês, porque vocês são corruptos! Não tenho medo
de corrupto, não tenho!
Irregularidade nos pagamentos por indenização,
sem manifestação do órgão jurídico, sem teor, sem
nada. Levaram tudo.
E aí vem outro cinismo. Agora preste atenção, meu
Pará. Olha o que tenho na minha mão. Este é o maior
cinismo de todos! Este é o pior de tudo! Aí a comissão
disse assim: Ei, não paga mais nada, esses caras já
levaram grana para caramba! Está tudo irregular, não
paga nada. Está aqui. A comissão disse isto: não paga
mais. E sabe o que o Diário do Pará fez? Vocês não
vão acreditar! Ninguém vai acreditar! É inacreditável!
Sabe o que eles fizeram quando mandaram bloquear
o pagamento? Eles entraram no cartório protestando
o Detran. Dá para achar graça, senhores e senhoras.
Brasil querido, onde nós estamos? Meu Pará,
querido!
Disseram a eles: olha, o contrato está aqui, gente.
Pelo amor de Deus! Disseram a eles assim: considerando que o ano 2012 foi autorizado pela direção, os
pagamentos e débitos das empresas que prestaram
serviços, a cartinha de propaganda, que não foi possível pagar ao Diário do Pará, em virtude de a mesma
estar pendente de certidões negativas de débito, tais
como Receita Federal do Brasil, Caixa Econômica
Federal, INSS.
Oh, paga! Vocês praticaram muita corrupção!
Estão devendo a todos esses institutos.
Sabem o que eles fizeram? Protestaram. Sabem quanto eles protestaram? Olhem aqui: um, dois,
só valor alto, 16 mil, protesto contra o Detran, para o
Detran pagar no protesto. Cara de pau. Eu estou errado! Eu sou corrupto, mas eu vou protestar no cartório
para receber...
(Soa a campainha.)
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ... o
dinheiro que não é meu; é do povo. Meu Deus do céu.
Olha o cinismo, gente!
Já vou acabar, Sr. Presidente.
Meu Deus do Céu! Senhores, senhoras, isso é
inacreditável! Isso é infantil! Esses meninos ainda não
amadureceram! Eles aprenderam o caminho errado.
Eles aprenderam a fazer as coisas erradas! Mas não
têm escrúpulos! Não respeitam nada! Mesmo dinheiro ilegal eles foram ao cartório protestar! Aí vão, protestam...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –Tudo
isso roubado! Tudo roubado. Finalmente, os títulos protestados. Olha, o Detran, que não quis pagar agora,
porque sabe que o dinheiro era corrompido, e ainda
tem que prestar esclarecimentos:
Os títulos protestados referem-se aos serviços
prestados a Castilho e Propaganda, no exercício de 2010, a qual mantinha contrato de publicidade com este órgão. Em 2012, foi autorizado o pagamento das empresas que prestaram
serviço a Castilho, não sendo possível efetuar o
pagamento do Diário do Pará, em virtude de a
mesma estar pendente de certidões negativas
de débito, trabalhista, previdenciário, fiscal, da
União e regularidade do FGTS.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, tire a expressão chula que eu vou falar agora:
Brasil, isso é uma pura bandalheira! Tire, Presidente,
a expressão chula. Isso é uma grossa bandalheira,
Brasil. Essas pessoas que roubam o dinheiro público
deveriam estar na cadeia, Brasil. Mas é triste dizer que
nem os mensaleiros irão. É triste, Brasil.
Eu penso, às vezes, Presidente...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já
vou descer, Presidente.
O que venho fazer aqui? Bradar, falar, denunciar,
não esmorecer, não ter medo. Mas é duro, meu País
querido, é duro ler que os mensaleiros estão bolando
um método para não irem presos.
O que pensa um menino desses chamado Jader
Filho? O que pensa um menino desses? “Ora, eu também posso roubar!” E o garoto rouba, porque os men-
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saleiros não estão presos, daqueles que surrupiaram
a Sudam quatro vezes mais do que os mensaleiros
roubaram, não há um preso.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já
vou, estou abusando da sua bondade.
Não há nenhum preso. Entre todos os que roubaram a Sudam, não há um preso.
Um tal de ranário, criatório de rã, custou R$200
milhões – R$200 milhões – e não foi criada uma rã. Não
deram comida para as bichinhas. Morreram todas. Levaram R$200 milhões. Compraram o RBA, compraram
o Diário do Pará, compraram fazenda. E estão soltos.
Por isso é que o Jader Filho rouba. Não pega nada,
não é, Jader? Não pega nada.
Essa é a realidade do meu Brasil, Presidente.
É essa! Mas eu continuo aqui, batendo nesta mesa,
sem medo, com determinação, com coragem. Não
adianta me ameaçarem. Eu não sou peru para morrer de véspera. Tenho a minha hora e a minha hora
vai chegar.
Covardia? Covardia não, Presidente. Neste caboclo aqui, não. Vou continuar denunciando. Repito:
tenho uma mala – uma mala! – de denúncias contra
esses canalhas, e eu vou trazer para cá.
Muito obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Obrigado a V. Exa.
Convido o nosso Senador Casildo Maldaner para
dirigir os trabalhos, enquanto eu faço uso da palavra,
como Líder. Em seguida, V. Exa será o orador.
Antes que V. Exa chegue aqui à Presidência, eu
gostaria de ler ofício.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/
PCdoB – CE) – A Presidência da Mesa do Congresso Nacional, de acordo com os ofícios recebidos das
Lideranças do Senado Federal e do Presidente da
Câmara dos Deputados, designa os membros que
integrarão a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.
São os seguintes os Ofícios:
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OF. Nº 65/2013-BLUFOR
Brasília, 5 de março de 2013

Brasília, 19 de março de 2013

Senhor Presidente,
Em resposta ao of. nº 481/2013, dessa Presidência, indico os Senadores Wilder Morais, como titular
e Jayme Campos, como suplente, para comporem a
composição da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.
Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder do Democratas no Senado Federal.

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e em resposta
ao Ofício nº 477/2013-CN, dirijo-me a Vossa Excelência
para indicar, pelo Bloco Parlamentar União e Força, os
Senadores Alfredo Nascimento e Gim, como membros
Titulares, e os Senadores Fernando Collor e Eduardo
Amorim, como membros Suplentes, na Representação
Brasileira no Parlamento do Mercosul.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força-PTB/PR/PSC/PPL.

OF. GLPMDB Nº 79/2013
Brasília, 6 de março de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais e conforme solicitação do OF. SF Nº 475/2013,
comunico a Vossa Excelência a indicação dos senadores abaixo para compor a Representação Brasileira
no Parlamento do MercosuL.
Titulares
Pedro Simon
Roberto Requião
Ana Amélia

Suplentes
Casildo Maldaner
Valdir Raupp
Luiz Henrique

Na oportunidade, renovo votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB
e do Bloco da Maioria.
Ofício nº 84/13 – GLPSDB

Ofício nº 50/2013 – GLDBAG
Brasília 19 de março de 2013
Senhor Presidente,
Em atenção ao OF. SF Nº 474/2013 e nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os
senadores representantes do Bloco de Apoio ao Governo (PT-PDT-PSB-PCdoB-PRB) para integrarem a
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.
Titulares
Suplentes
Senador E. Suplicy
Senador Antonio C. Valadares
Senador Paulo Paim
Senador Inácio Arruda
Senador Acir Gurgacz
Senador Humberto Costa
Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Of. nº 465/2013/SGM/P

Brasília, de março de 2013

Brasília, 26 de março de 2013.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os Senadores
Paulo Bauer e Cássio Cunha Lima para integrarem,
respectivamente, como titular e como suplente, a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, sua
composição, organização e competências.
Na oportunidade renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.

Assunto: Encaminha relação dos membros do MERCOSUL.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, em atenção ao
Of. SF nº 476/2013, e de acordo com o disposto no art.
6º da Resolução nº 1, de 2011-CN, os membros desta
Casa que deverão integrar a Representação Brasileira
no Parlamento do MERCOSUL.
Atenciosamente, – Henrique Eduardo Alves,
Presidente.
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Of. Nº 130
Brasília, 3 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado RENATO
ANDRADE (PP/MG) como Suplente na Representação
Brasileira no Parlamento do MERCOSUL– CPCMS.
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder
do PP.
Of. Nº 563/2013/SGM/P
Brasília, 4 de abril de 2013
Assunto: Encaminha Ofício da Liderança do PP.
Senhor Presidente,
Em aditamento ao Of. nº 465/2013/SGM/P, de
26/03/2013, encaminho a Vossa Excelência, o Of. nº
130/2013, da Liderança do PP, indicando o Dep. Renato
Andrade como suplente da Representação Brasileira
no Parlamento do MERCOSUL.
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Atenciosamente, – Henrique Eduardo Alves,
Presidente.
Of. Nº 185/2013– Bloco
Brasília, 23 de abril de 2013
Assunto: Representação Brasileira no Parlamento
do Mercosul.
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar o Deputado Wellington Fagundes (PR/
MT) como membro titular em substituição ao Deputado
Paulo Freire (PR/SP) para a Representação Brasileira
no Parlamento do Mercosul – CPCMS.
Atenciosamente, – Deputado Anthony Garotinho, Líder do Bloco Parlamentar PR/PtdoB/PRP/PHS/
PTC/PTC/PSL/PRTB.
De acordo, – Deputado Paulo Freire– PR/SP
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – É o seguinte o Ato do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/
PCdoB – CE) – O Senador Cyro Miranda apresentou o Requerimento nº 374, de 2013, solicitando, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno, autorização
para ausentar-se da Casa, no dia 13 de maio de 2013,
quando participará, na qualidade de Presidente da
Comissão de Educação e Cultura e Esporte, da abertura do XXV Fórum Nacional: “O Brasil de amanhã”,
a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, em 13
de maio do corrente.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte.
Nesse sentido, nos termos do §4º do art. 40 do
Regimento Interno, recebemos aqui o parecer, que é
favorável à solicitação do ilustre Sr. Senador, o qual
colocamos em votação.
É o seguinte o Parecer:
PARECER Nº 335, DE 2013
Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, ao Requerimento nº 374, de 2013,
do Senador Cyro Miranda, que requer, nos
termos do art. 13, combinado com o art. 40,
§ 1º, I, do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para ausentar-me desta
Casa, no próximo dia 13 de maio, quando
participará, na qualidade de Presidente da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da abertura do XXV Fórum Nacional: O
Brasil de amanhã, a ser realizado na cidade
do Rio de Janeiro.
Relator: Senador Paulo Paim
I – Relatório
Em análise o Requerimento nº 374, de 2013, de
autoria do Presidente desta Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, por meio do qual Sua Excelência
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requer, nos termos do art. 13, combinado com o art.
40, §1º, I, do Regimento Interno do Senado Federal,
autorização para ausentar-me da Casa no próximo dia
13 de maio, para participar da abertura do XXV Fórum
Nacional: Brasil de Amanhã, a ser realizado na cidade
do Rio de Janeiro.
II – Análise
À Comissão de Educação, Cultura e Esporte
compete, nos termos do §4º do art. 41 do Regimento Interno do Senado Federal, opinar a respeito de
requerimento de autorização de ausência para participar de missão no país, quando solicitada individualmente pelo Senador interessado (40, § 1º, I, do
Regimento Interno).
O Requerimento nº 374, de 2013, especificamente, pede autorização para o Senador Cyro Miranda para
participar do XXV Fórum Nacional: Brasil de Amanhã,
que será realizado na cidade do Rio de Janeiro, no
próximo dia 13 de maio.
Como se trata de tema de extrema relevância
para o país, pois discutirá estratégias com vistas ao
desenvolvimento do Brasil nas próximas décadas, entendo ser fundamental a participação do Presidente da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte no evento,
motivo pelo qual me posiciono favoravelmente à autorização requerida.
III — Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento nº 374, de 2013.
Sala da Comissão, 7 de maio de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Em votação o Requerimento no 374, de 2013,
do Senador Cyro Miranda.
As Sras e os Srs. Senadores que estão de acordo
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Comunicamos que se encerrou, ontem, o prazo
para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do
Senado nº 14, de 2010, da Senadora Rosalba Ciarlini,
que altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006,
para prever tipo penal para 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.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
Há sobre a mesa Requerimento solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado n° 14, de 2010,
além da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
É o seguinte o Requerimento:
REQUERIMENTO Nº 386, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, “c”, nº 12,
do Regimento Interno, que o PLS nº 14/2010 – (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.) – tramite, também,
pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (CDH), para que ela se manifeste acerca do tema. É importante, assim, que se analise, sob
a ótica dos direitos humanos, se o texto proposto é
adequado à ordem constitucional vigente.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Rita.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – O Requerimento será incluído em Ordem do
Dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Com a palavra o Senador Casildo Maldaner,
como orador inscrito.
Em seguida o Senador Inácio Arruda, que está
presidindo, como Líder, e encerrando os nossos trabalhos, provavelmente, a Senadora Angela Portela.
Com a palavra o Senador Casildo Maldaner, a
quem peço para dirigir os trabalhos em seguida.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
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orador.) – Caro Presidente, Inácio Arruda, que preside
esta sessão neste instante, e caros colegas...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco PCdoB
– CE) – Peço licença a V. Exª para registrar aqui a presença do nosso Senador Wellington Salgado, agora
transitando na Câmara dos Deputados, ao lado de
Petecão, articulando, provavelmente, alguma ação
em Minas Gerais.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Inclusive em Santa Catarina, meu Estado, ele
é conhecido também. É conhecido no Brasil inteiro.
Caro Presidente e caros colegas, há mais de seis
meses, mais de 115 milhões de brasileiros foram às
urnas para escolher seus representantes ao Executivo
e Legislativo em nossos mais de 5.500 Municípios do
País. Portanto, as eleições que aconteceram no último
dia 7 de outubro do ano passado. Logicamente, em
alguns Municípios, tem acontecido o segundo turno.
O processo decorreu com grande tranquilidade
e sem sobressaltos, inclusive com uma apuração de
extrema agilidade, coroando o amadurecimento de
nossos procedimentos eleitorais, que são exemplo
para grandes potências mundiais. Contudo a Justiça
Eleitoral, com seu Tribunal Superior e os regionais, ao
tempo em que dá grande contribuição para tal avanço,
acaba, de certo modo, por macular todo o processo
com uma inaceitável lentidão do julgamento das lides
que surgem naturalmente.
E aqui vou fazer uma breve análise, caro Presidente e caros colegas, sobre essa demora, sobre o
trauma que causa em função dos recursos, em função
de lides, em função dessa fase pós-eleição, até que
haja uma decisão. Assim, há várias delas ainda em
andamento. Senão, vejamos.
As estatísticas, apesar de não conclusivas, não
deixam dúvidas do quadro de lentidão. Atualmente,
no Tribunal Superior Eleitoral, 2.403 processos aguardam julgamento, além de terem sido interpostos 784
recursos.
Ainda como saldo residual das eleições de 2012,
foram realizados em 2013 novos pleitos em 27 Municípios brasileiros. Isso para não falar nos casos pendentes
até hoje. Para citar o exemplo do meu Estado, Santa
Catarina, ainda aguardam decisões os Municípios de
Benedito Novo, Forquilhinha, Palhoça, Ponte Serrada,
São Pedro de Alcântara, Treze de Maio e Videira.
Ora, a Justiça Eleitoral é responsável pela condução das eleições, bem como pela garantia da legitimidade do processo eleitoral e pelo livre exercício do
direito de votar e ser votado, tudo isso com o fim maior
de garantir e fortalecer o regime democrático.
Tudo isso fica, sem dúvida, comprometido com
a lentidão nas decisões. Realizar um novo pleito, por
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exemplo, além de ser extremamente traumático, gera
insegurança jurídica, atrasos nas ações administrativas, além de gastos adicionais que, em última instância, são arcados pelos já excruciados contribuintes.
O surgimento de lides, de questionamentos, de
pretensões e resistências é natural do processo democrático. Não há a menor dúvida. Além da Justiça
Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, que atuam
como fiscais da lei, partidos, candidatos e os próprios
eleitores têm total direito de manifestar denúncias, demandas, enfim, de chamar a jurisdição para que faça
uso de seu poder constitucional e pacifique a situação.
Sem prejuízo do amplo direito de defesa e do devido
processo legal, não podemos mais lidar com tamanho
vagar no tratamento das ações eleitorais.
Aí é que eu quero chegar. Aí é que temos de verificar como vamos dar seqüência a isso.
O primeiro ponto que merece atenção é o de
caráter preventivo. Não foram poucos os candidatos,
em todo País, que, após participarem do pleito, fazerem campanha e receberem votos legítimos, tiveram
seus diplomas cassados por estarem enquadrados,
por exemplo, na Lei da Ficha Limpa. Tem acontecido
vários casos como esse.
Ora, a pergunta que não quer calar: por que já
não tiveram suas candidaturas impugnadas desde o
princípio, dando aos partidos a possibilidade de oferecer outros nomes? Por que não? Da mesma forma, as
regras eleitorais e principais entendimentos jurídicos
devem ser plenamente compartilhados, num exercício
de educação cidadã, fazendo com que todos tenham
ampliada a consciência sobre os procedimentos a serem seguidos, reduzindo as margens de erro.
É preciso, ainda, garantir que os questionamentos
judiciais surgidos durante o pleito, de qualquer ordem,
sejam examinados e decididos no decorrer do mesmo.
Não podemos admitir que questões que deveriam ser
redimidas durante o pleito arrastem-se indefinidamente.
Por fim, Sr. Presidente e nobres colegas, os casos
surgidos após as eleições – ou decorrentes do próprio
processo de votação ou apuração dos resultados – devem encontrar sua solução ainda no ano das eleições.
Esse esforço tem de acontecer. Caso contrário, chegamos ao absurdo de encarar novo processo eleitoral, em
outubro de 2014, com pendências do pleito anterior.
Que se façam plantões, suspendam recessos de
final de ano, analisem a necessidade de suplementar
equipes e estruturas. Enfim, que essa questão seja
analisada com critério e atenção.
Caso contrário, além de gastos adicionais, incertezas e insegurança jurídica, prejuízos administrativos
aos cidadãos, estará colocado em risco um bem maior,
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que deve ser preservado a qualquer custo: a própria
democracia brasileira, o direito de assim ser.
Por isso, caro Presidente, cumprindo o compromisso que lhe havia feito de ser breve, eu não poderia
deixar de trazer à tona essas reflexões na tarde de hoje,
já no fim do dia, porque ainda se arrastam inúmeros
casos desses, são demandas que estão aí colocadas.
Para citar – são vários Municípios no meu Estado
–, o de Videira, por exemplo: o prefeito foi reeleito lá
com quase 80% dos votos e está naquela “assume ou
não assume”, “fica ou não fica”. Está uma administração confusa, quer dizer, não pode delimitar os entendimentos. Então, essas questões, desde as eleições
de outubro do ano passado, ainda vêm se arrastando.
Eu sei que são demandas, é um direito de contestar, o direito de debater das partes. É legítimo? É.
Agora, nós tínhamos que encontrar outras maneiras:
ou é um mutirão, ou é suspender, como eu disse, recessos. Essas questões não podem ficar assim, é uma
sociedade inteira que fica à margem de uma solução.
Nós precisamos encontrar caminhos ou trazer
mais equipes para fazer plantão fim de semana, tentar encontrar o caminho; fazer, como disse antes, mutirões, julgamentos, daqui e de lá, ouvir as partes,
buscar “consensuar”, mas não deixar assim, ao revel,
e vai tempo e passa tempo, e fica aí, e a comunidade
no prejuízo. É geral na administração das entidades,
e assim tem pelo Brasil afora.
Então, não há dúvida de que, se precisar, o Senado – e a Justiça Eleitoral tem que propor – o Congresso Nacional tomará algumas medidas. Sei também
que se os Tribunais Regionais Eleitorais precisarem de
alguma ação das assembleias legislativas, dos governos estaduais, precisaremos buscar a solução. Nós
não podemos deixar isso assim, protelando, deixando
acontecer, e ficando isso no esquecimento.
Precisamos agir para levar soluções, que têm
que ser mais rápidas, mais conscientes; mudar essa
cultura, que tem que ser mais cidadã, para que não
percamos tanto tempo no aguardo, com a sociedade
aguardando para ter uma decisão. Como vamos dar um
encaminhamento a administrações municipais que estão na expectativa desde as eleições no ano passado?
Essas são as considerações que trago no fim do
dia de hoje, Sr. Presidente, que não podia deixar de
fazer nessa ocasião.
Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Nós que agradecemos a V. Exª pelas palavras
ponderadas que sempre traz aqui, ajudando-nos a compreender a realidade brasileira e a adotar as soluções
pertinentes ao interesse nacional.
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Convido para usar da palavra a Senadora cearense Angela Portela, pelo Estado de Roraima.
V. Exª tem a palavra.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Muito obrigada, meu querido conterrâneo Senador
Inácio Arruda. É uma honra muito grande. Agradeço,
de antemão, o fato de ter cedido o seu horário para
que eu pudesse discursar primeiro.
Eu queria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, falar de uma audiência pública realizada
hoje no Senado Federal, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em que
tivemos um amplo debate a respeito dos 15 anos da
Lei Geral de Telecomunicações, a Agenda Regulatória
para o período de 2013 a 2014, envolvendo as telecomunicações, a Internet e a nova estrutura da Anatel para melhor fiscalizar os serviços das operadoras.
Estivemos lá com o Presidente da Anatel – Agência
Nacional de Telecomunicações, o Sr. João Batista de
Rezende.
O Presidente da Anatel mostrou dados da expansão do acesso aos serviços com o processo de convergência das diversas mídias. Hoje, conforme a Anatel,
há 44 milhões de usuários do Serviço Telefônico Fixo
Comutado; 260 milhões de usuários do Serviço Móvel
Pessoal; 4 milhões de consumidores do Serviço Móvel
Especializado; 17 milhões de usuários de TV por assinatura; 20 milhões de clientes de banda larga; e 72
milhões de usuários de banda larga móvel.
No cenário atual, Sr. Presidente, de absoluta
convergência das redes, o usuário tem a seu dispor
serviços de voz, dados e imagem, por meio de um pacote de serviços que pode ser consumido em qualquer
dispositivo, motivo pelo qual se reveste de importância
a banda larga, que atua como catalisadora das tecnologias de informação e comunicação.
Na audiência pública, destaquei que a Anatel
acabara de multar a operadora TIM em R$9,6 milhões
por má qualidade do serviço de telefonia celular prestado aos usuários, em processo que apurou suspeita
de que aquela empresa estava a provocar a queda de
chamada de seus clientes.
Apesar da multa, Sr. Presidente, a investigação da
Anatel não conseguiu provar a suspeita de derrubada
proposital de ligações por livre arbítrio da operadora.
Em nota, a Agência diz que não foi possível concluir prática de tratamento discriminatório aos usuários
do plano Infinity pré-pago.
Todavia, Sr. Presidente, nos últimos anos, temos
testemunhado várias situações em que empresas de
telefonia foram condenadas a indenizar usuários por
cobrança indevida, propaganda enganosa, interrupção,
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restrição ou suspensão à utilização dos serviços, má
prestação dos serviços técnicos de concessionária de
telefonia à área rural, má instalação de infraestrutura
de sistema e outros malefícios.
Sr. Presidente, o mundo mudou, ficou mais informatizado, mais moderno e mais interligado. Esses
efeitos tecnológicos estão mudando também comportamentos, atitudes, crenças e valores. Alguns para o
bem, outros nem tanto.
Mas, em se tratando de telefonia e Internet, a
situação de insatisfação com os serviços de telefonia
fixa ou móvel é tão grande e tão crítica que os institutos de defesa do consumidor contestam uma pesquisa
da Anatel sobre satisfação dos clientes de serviços de
comunicação, setor que se destaca no ranking de reclamações de prestação de serviços em todo o País.
Na contramão dessa realidade, a pesquisa realizada pela Anatel, com relação à satisfação do consumidor com a telefonia móvel, divulgada em abril deste
ano, aponta índices positivos. Tal contradição levou
a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a
Proteste, a questionar a metodologia empregada pela
agência reguladora e fiscalizadora.
Tem sentido, não apenas na avaliação dessa
Associação, mas, sobretudo, no julgamento dos milhões de usuários, que os resultados da pesquisa não
refletem nem de longe o grau de insatisfação com a
má prestação de serviços e queixas registradas nos
organismos de defesa do consumidor.
A Proteste argumentou como mais da metade
dos usuários de telefone celular pós-pago se mostrou
indiferente, ou seja, nem satisfeito nem insatisfeito, em
relação aos serviços; assim como 42% dos usuários
de banda larga e 40% na telefonia fixa.
A pesquisa avaliou ainda diversos níveis de percepção dos consumidores acerca dos serviços de
telefonia, celular, fixa e TV por assinatura, e a banda
larga associada a esses serviços. O resultado mostra
que metade de usuários de telefonia fixa considera o
serviço regular ou ruim.
De acordo com a Proteste, a avaliação que refletiu
melhor a realidade se refere aos telefones públicos, os
chamados orelhões. Neste caso, as entrevistas foram
feitas pessoalmente, enquanto as demais foram realizadas por meio de telefone.
Na oportunidade da audiência pública hoje, recordei aos presentes que a Anatel havia multado novamente a concessionária Oi, agora no valor de R$5,952
milhões. As multas estão publicadas no Diário Oficial
da União, na edição de 28 de março de 2013, relativas
a empresas incorporadas pela Oi.
Como os meus colegas aqui sabem, venho denunciando insistentemente a má prestação do servi-
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ço dessa operadora no meu Estado de Roraima, que,
pelo seu isolamento geográfico, sofre com as posturas adotadas pelas operadoras e pela Oi em especial.
Em Roraima, o descompromisso e abuso ao consumidor são as marcas dessa operadora, a ponto de a
Anatel aplicar multa de R$10 milhões à Oi pela venda
casada de planos de Internet com outros serviços de
telefonia. A Oi, é claro, nega o abuso, mas os usuários continuam a sentir na pele, no bolso e na falta de
acesso ao mundo digital.
Uma análise feita pelo Conselheiro Marcelo Bechara, disponível no site da Anatel, também confirma
tal dissabor. Diz o conselheiro que os preços cobrados
pela Oi para planos que se limitam à Internet são mais
caros que os praticados nos chamados combos, que
combinam a Internet com telefonia móvel, telefone fixo,
ou tevê por assinatura.
Para os Srs. Senadores terem uma ideia da situação, basta dizer que o Ministério Público Federal, em
Roraima, ingressou na Justiça Federal com um pedido
para que fosse reconsiderada a decisão que indeferiu
o pedido de liminar em uma ação civil pública ajuizada
contra a Oi. Isso porque o Ministério Público constatou que a precariedade do serviço de banda larga em
Roraima se deve exclusivamente a decisões empresariais da empresa.
Uma vez assim sendo, o Ministério Público Federal pediu que a empresa fosse obrigada a cumprir o
prometido em propaganda feita, em inserções na TV,
com oferta de assinatura do plano Oi Velox.
Então, não é nova essa nossa luta para que os
representantes das empresas de telefonia, respeitando
os usuários, esclareçam suas deficiências na expansão do Plano Nacional de Banda Larga e demonstrem
disposição de consertar o que se apresenta de ruim
para a população consumidora.
Como nós aqui sabemos, Sr. Presidente – e todos
os usuários também devem saber –, o Plano Nacional de Banda Larga visa proporcionar à população, no
uso da Internet, melhor preço, cobertura e velocidade.
Condições básicas para sua aceitação e consumo em todo o País. Em Roraima, a Oi não passa
em nenhuma dessas condições do Plano Nacional de
Banda Larga.
Voltando à questão das multas aplicadas à Oi pela
Anatel, lembrei, na audiência de hoje, que a Telemar
Norte Leste filial Amazonas recebeu multa no valor de
R$2,62 milhões, enquanto a Telemar Norte Leste filial
Rio de Janeiro teve multa de R$3,332 milhões.
Ressaltei também que, em outro ato, a Anatel teria
aplicado multa na Unaco/Unac no valor de R$64,89 mil,
também por irregularidades como o descumprimento
de metas fixadas pela agência reguladora.
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Aos presentes na audiência, Sr. Presidente, que
tratou da agenda regulatória para 2013 e 2014 e da
nova estrutura a ser implantada, a Anatel aponta a
difusão da Banda Larga como meio principal para o
desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação no País.
A rigor, não vejo motivos para dúvidas sobre
esta possibilidade, principalmente, agora, com a oferta da banda larga 4G, em que as operadoras – Claro,
Tim, Vivo e Oi – que conquistaram os lotes nacionais
deveriam iniciar já em abril passado, a oferta desta
tecnologia, garantindo, ainda, Internet e telefonia em
áreas rurais.
Prevejo, porém, e com forte apreensão, que os
milhões de usuários brasileiros, e, neste nicho, estão
os da Região Norte, especialmente, os de meu Estado
de Roraima, terão dificuldades de usufruir, com satisfação, em breve tempo e em igualdade de condições,
esta tecnologia.
Penso, Sr. Presidente, que ainda teremos de vir
aqui nesta tribuna, muitas vezes, reclamar pelo direito pleno ao acesso, desenvolvimento, eficiência e
convergência da Banda Larga; uma tecnologia que,
conforme a própria agência, cresceu quase 500% nos
últimos anos.
No processo de estruturação e modernização do
sistema, a Anatel prepara mudanças no seu regimento
interno. Uma dessas mudanças é de que a Superintendência de Fiscalização passe a contar com uma
gerência geral e gerências regionais. Cada gerência
regional passaria a ter uma coordenação de relações
com os consumidores, além de uma coordenação de
outorga e outra de fiscalização.
São mudanças salutares e muito esperadas, que
os milhões de consumidores de serviços de telefonia,
de dispositivos móveis e fixos agradecem. Mas penso
que não teremos outro caminho senão o de fiscalizar,
cobrar, denunciar e pedir a aplicação de penalidades
aos descumpridores da lei.
Estes precisam, sem precedentes, conscientizar-se de que uma nação com direitos não pode prescindir
de empresas, empreendedores e agentes econômicos.
Sr. Presidente, eu queria aqui reforçar a importância da audiência pública realizada hoje na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática, o amplo debate ocorrido com o Presidente
da Anatel – inclusive o Senador Sérgio Petecão estava
presente nessa audiência pública –, oportunidade que
os Senadores tiveram para colocar as dificuldades da
telefonia fixa, móvel, da Internet banda larga em seus
Estados e no Brasil como um todo.
Eu penso que atitudes dessas – momentos de reflexão, de discussão de programas de tanta importância
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para o nosso País, para inclusão digital das populações,
principalmente as mais isoladas geograficamente – são
de extrema relevância. Por isso a nossa preocupação
de destacar e de registrar aqui, no plenário do Senado Federal, a realização dessa audiência pública e as
deficiências da Agência Nacional de Telecomunicação,
assim como a preocupação da Anatel em melhorar a
sua infraestrutura, o seu regimento interno, visando,
essencialmente, cobrar e fiscalizar essas empresas,
essas operadoras, para que possam oferecer um serviço de melhor qualidade para a população brasileira.
Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada ao Senador Inácio Arruda, querido amigo, por ter cedido seu tempo.
Durante o discurso da Srª. Angela Portela, o
Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Petecão.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. Bloco/
PSD – AC) – A Presidência designa a Senadora Angela Portela para integrar, como suplente, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos
do Ofício nº 78, de 2013, da Liderança do Bloco de
Apoio ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 78/2013 – GLDBAG
Brasília, 7 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Ângela Portela para compor a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania – CCJ, como suplente, em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo.
– Senador Wellington Dias, Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. Bloco/PSD
– AC) – Com a palavra, o nobre Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, hoje é um dia também especial
para o nosso País, para o Brasil, em face da indicação e escolha em eleição, pela Organização Mundial
do Comércio, do candidato brasileiro, o Embaixador
Roberto Azevedo, ao cargo de Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio.
É muito significativo ter uma eleição com apoio
vasto, uma ampla maioria e grande repercussão. Mostra
o protagonismo do nosso País e, digamos assim, aqueles países que estão nas relações Sul-Sul passam a ter
um protagonismo maior na cena política internacional.
Eu quero cumprimentar, especialmente, a nossa
Presidenta Dilma Rousseff, que lançou a nossa candi-
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datura no dia 28 de dezembro do ano passado, que,
portanto, se materializa como vitoriosa; o nosso Ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota; quero
também cumprimentar o nosso Embaixador no Mercosul e na Aladi, Ruy Carlos, que era um entusiasta da
candidatura do nosso Embaixador Roberto Azevedo.
Todos trabalharam intensamente.
A eleição se estabeleceu em dois turnos de votação. Em 25 de abril, nós passamos para o segundo
turno, e, portanto, a candidatura de Roberto Azevedo
mostrou grande força e muito peso nas articulações,
nos bastidores, nas discussões.
Roberto Azevedo fez um discurso de apresentação da sua candidatura, mostrando não só o papel, a
importância do Brasil, dos países que estão emergindo
na cena política, econômica e social, no mundo atual,
os BRICS, o G-20, e, sobretudo, o seu papel em Genebra. Desde praticamente o nascimento da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo discute
e debate os temas mais candentes das relações entre
as nações, na Organização Mundial do Comércio.
Eu considero, portanto, essa notícia de grande
importância, pois reflete o prestígio do Brasil, da nossa Presidente, bem como as qualidades, sobretudo
pessoais e profissionais, do Embaixador Roberto Azevedo, que tem mais de 30 anos de carreira em altas
funções do Itamaraty, especialmente representando o
nosso País no exterior.
O Embaixador Roberto Azevedo é negociador
experiente e hábil, com trânsito fácil entre todos os
principais atores da OMC, independentemente de seu
nível de desenvolvimento.
Sua plataforma de campanha centra-se na percepção de que a Organização necessita agora de uma
liderança revitalizada, capaz de ajudar seus membros
a destravarem a famosa Rodada de Doha como uma
genuína rodada do desenvolvimento, com resultados
equilibrados e benéficos para todos os países.
Reativar o pilar negociador da OMC é a chave para a renovação do multilateralismo econômico,
vertente fundamental dos interesses econômicos do
Brasil no mundo. A paralisia do multilateralismo é um
risco, uma vez que incentiva negociações discriminatórias, medidas unilaterais, ambas mais passíveis de
manipulação pelas grandes potências, em detrimento
de países mais vulneráveis.
O desafio agora é, portanto, confirmar a preferência majoritária dos membros da OMC. Quer dizer,
o desafio que se estabeleceu e que resultou na vitória
confirma esse entusiasmo que atingiu, digamos assim,
o Itamaraty quando alcançamos o segundo turno e
que se revelou forte pelo resultado em que teve uma
vasta, uma ampla maioria na escolha do diretor-geral.
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O Brasil, portanto, tem uma posição confortável,
que se refletiu no resultado eleitoral, e é evidente que
isso reflete um apoio em todos os continentes. Não
houve uma região do mundo em que não tivéssemos
uma força e uma demonstração de força grande.
Eu recebo essa notícia porque partilhei dos diálogos anteriores durante o curso da campanha do nosso
Embaixador Roberto Azevedo com os que estavam,
digamos assim, com a responsabilidade militante, praticamente, de convencer os representantes na OMC de
outros países. E esse trabalho foi, portanto, vitorioso.
Registro então, Sr. Presidente, a nossa satisfação, a nossa alegria pela vitória do nosso Embaixador
Roberto Azevedo. Tenho consciência de que ele vai
cumprir um mandato refletindo esses interesses de que
as relações comerciais entre as nações se estabeleçam num nível bastante elevando, e que as decisões
da Organização, longe de causarem constrangimentos – como muitos países desenvolvidos querem realizar contra as nações mais vulneráveis, mais pobres,
com mais dificuldade –, ajudem nações em todos os
continentes, especialmente na África, em parte significativa da Ásia e, sobretudo, na América Latina, na
América do Sul, no Caribe e em parte da Europa, que
vive uma crise profunda nos dias atuais, a despeito
de haver ali nações com largo processo de desenvolvimento industrial, cultural e mesmo político, mas que
se encontram em situação de decadência econômica,
de depressão econômica.
Evidentemente, precisaria a OMC, num momento
como esse, ter a liderança de uma nação ascendente
como o Brasil. E ligada a outras nações que ascendem
no cenário político e econômico mundial.
Eu, portanto, tenho convicção, Sr. Presidente,
de que vamos cumprir ali um grande mandato. Nós
estaremos aqui, no Senado da República, apoiando
nosso embaixador, buscando dar nossa contribuição
para esse trabalho que eu considero sempre, eu olho
o cenário e imagino como algo muito difícil.
Difícil era eleger o Roberto Azevedo, e ele conquistou esse espaço com ampla maioria, demonstrando
não só a importância do Brasil, o papel da Presidente
Dilma, do Ministro das Relações Exteriores, Patriota,
mas sobretudo os méritos pessoais de quem lida com
esse debate, com esse assunto, ali na OMC, há tantos
anos, cara Senadora Ana Amélia, digníssima representante do Estado do Rio Grande do Sul.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Inácio Arruda, eu queria apenas endossar as
referências que V. Exª vem fazendo, como já fizeram
outros oradores. O Senador Valdir Raupp acho que foi
o primeiro a anunciar a eleição do Embaixador Roberto
Azevedo para essa função de alta relevância para os
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interesses brasileiros, para a região do continente latino-americano, e o impacto que isso poderá representar
nas negociações que temos para vencer barreiras do
protecionismo, especialmente europeu e norte-americano, para os produtos da agropecuária, para a produção de alimentos no âmbito do Brasil e também do
Mercosul. É um grande empecilho que nós temos. Eu
acompanhava, como jornalista, as negociações para
o acordo Mercosul/União Europeia, que esbarravam
sempre na cláusula agrícola, porque a Europa, a velha Europa é altamente protecionista. Eu penso que a
eleição de Roberto Azevedo, além de projetar o Brasil
nesse cenário de disputas comerciais – porque, cada
vez que a crise se agrava, maiores é as relevância que
essa posição alcança para a representação brasileira
–, é também o reconhecimento do valor profissional
que tem a diplomacia brasileira no cenário internacional. Eu, agora convivendo mais diretamente na Comissão de Relações Exteriores desta Casa, tenho visto
a excelência dos candidatos às embaixadas, porque
temos votado agora praticamente toda semana, e por
isso essa eleição também consagra uma qualificação
e um reconhecimento à qualidade profissional da diplomacia de nosso País, além da relevância, é claro,
como já salientei, do que isso representará no cenário internacional da projeção de nosso País, que vai
sediar grandes eventos e, por isso mesmo, também
terá uma visibilidade internacional – o nosso Ministro
Aldo Rebelo comandando lá o Ministério do Esporte
–, em relação à Copa das Confederações deste ano e
também à Copa do Mundo do ano que vem, que têm
a ver, também, sim, com interesses, com negócios,
com o esporte. Mas penso que tudo é um conjunto de
fatores que levam o Brasil a este, digamos, patamar
de reconhecimento internacional. Então, cumprimento
V. Exª pelo pronunciamento, Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Eu é que agradeço a V. Exª o ilustrativo pronunciamento, mostrando inclusive a importância e o que é
que isso significa, do ponto de vista de interesses econômicos da nossa região, do País, do Brasil, do ponto
de vista da nossa produção agropecuária tão elevada
no tocante ao aspecto tecnológico e inovador que é a
nossa agricultura, com repercussão na América do Sul.
Eu imagino, como V. Exª, que nós podemos jogar um papel de vanguarda também na Organização
Mundial do Comércio, destravando muitas questões
que ainda impedem que não só o Brasil, mas regiões
importantes da África ascendam no cenário econômico internacional.
Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria também de
solicitar a V. Exª que faça constar, nos Anais do Senado Federal, o pronunciamento do Roberto Azevedo
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quando da sua indicação na Organização Mundial do
Comércio, o discurso de apresentação da sua candidatura – porque eu considerei assim também muito
importante o que ele fez em Genebra em 31 de janeiro
de 2013 –, para que ele possa ser usado e pesquisado
mais adiante, de como o Brasil se posicionou e como
um brasileiro alcançou esse posto mais destacado na
Organização Mundial do Comércio.
Agradecendo a V. Exª, eu concluo o meu pronunciamento desejando todo o êxito ao nosso embaixador
Roberto Azevedo nessa importantíssima missão que
ele assume de agora em diante.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR INÁCIO ARRUDA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
APRESENTAÇÃO AO EMBAIXADOR
ROBERTO AZEVÊDO AO CONSELHO GERAL DA
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMERCIO (OMC)
Genebra, 31 de janeiro de 2013
“Inicialmente, gostaria de agradecer à Senhora
Presidente e aos Membros por esta oportunidade de
estar aqui, uma vez mais, com todos os presentes. É
uma honra participar como candidato no processo de
seleção do próximo Diretor-Geral.
Todos me conhecem como Embaixador do Brasil
na OMC. Alguns me conheceram quando eu era Primeiro Secretário na Missão do Brasil aqui, no fim dos
anos 90, e depois como Subsecretário para Assuntos
Econômicos e Comerciais, Coordenador do G-20 e
negociador chefe do Brasil na Rodada Doha. Cheguei
a Genebra dois anos após a criação da OMC; e, na
verdade, daqui nunca saí. Mesmo quando estive residente em Brasília, passei grande parte daquele tempo
em Genebra, em negociações na OMC.
Ao longo de todos esses anos, e em todos esses
casos, sempre que estava neste prédio, estava como
representante do meu país. Todos me viram defendendo os interesses do Brasil.
Esta é a primeira vez em que, neste edifício,
compartilharei minha visão pessoal sobre esta Organização, minhas idéias sobre o sistema multilateral de
comércio, minha avaliação sobre onde estamos hoje,
e sobre o caminho a seguir.
Começo, portanto, com minha visão sobre o comércio internacional.
Eu acredito firmemente que o comércio é um elemento integrante e indispensável para o crescimento e
o desenvolvimento de qualquer economia. A capacida-

335

Maio de 2013

de de competir nos mercados globais é um indicador
confiável da sustentabilidade de qualquer modelo econômico. Por outro lado, o comércio não pode constituir
um objetivo em si. O comércio internacional deve estar
sempre a serviço da melhoria das condições de vida
das pessoas e das famílias.
Quanto à OMC, a minha opinião é que um Diretor-Geral deve realmente acreditar nos princípios que
norteiam esta instituição. O preâmbulo do Acordo de
Marraqueche afirma que os membros da OMC negociarão acordos mutuamente vantajosos que reduzam
tarifas e outras barreiras ao comércio. Eu acredito nisso.
O preâmbulo também sustenta que o nosso trabalho deve visar à melhoria das condições de vida e à
garantia do pleno emprego. Eu também acredito nisso.
Por fim, o preâmbulo enfatiza que é preciso garantir que os países em desenvolvimento, especialmente os
menores, assegurarem uma participação no comércio
internacional compatível com as suas necessidades.
Vocês sabem que eu acredito nisso.
Eu também acredito que o trabalho desta organização reveste-se da sua maior importância em tempos
de incerteza, como os de hoje. As disciplinas da OMC
são a melhor defesa que temos contra o protecionismo
e contra ações que agravam a situação das economias
mais pobres e vulneráveis. O que fazemos na OMC
tem um impacto direto sobre a qualidade de milhões
de vidas em todo o mundo. Mas, lembrem-se, o que
não fazemos também as afeta.
Conhecemos muito bem os três pilares desta
Organização. O primeiro refere-se ao monitoramento
da implementação dos Acordos existentes nos órgãos
subsidiários apropriados. Seu funcionamento é satisfatório, ainda que possa ser aprimorado, especialmente
no tocante a procedimentos de notificação.
O segundo pilar é mecanismo de solução de
controvérsias. E esta é uma área que eu conheço
profundamente. Fui participante direto a também atuei
como membro ou presidente de painéis. É, no entanto,
extremamente complexo e oneroso participar nesse
sistema. Devemos encontrar maneiras de fazer com
que o mecanismo de solução de controvérsias funcione
também para os países mais pobres. A Organização
pode ajudar com ações internas, mas também facilitar
soluções em áreas como assistência e treinamento
que aconteçam fora deste prédio.
O terceiro pilar é o que permite a evolução do
sistema, o desenvolvimento de novas regras e acordos, geralmente por meio de rodadas de negociações
multilaterais. Este é o pilar que mais me preocupa, pois
se tem mantido efetivamente paralisado desde que a
OMC foi criada em 1995. Estamos nos aproximando
de duas décadas de estagnação nas mesas de ne-
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gociação. O sistema deve ser atualizado ou logo será
incapaz de lidar com as demandas do mundo transformado de hoje.
Ouvimos muitos analistas expressarem preocupação com a proliferação de negociações de acordos
regionais, áreas de livre comércio ou entendimentos
plurilaterais. Quaisquer que sejam as razões que motivam essas iniciativas, acredito firmemente que os países que delas participam negociariam de bom grado
um acordo multilateral mais amplo e mais ambicioso. O
que devemos fazer é garantir que o sistema multilateral de comércio continue sendo a principal ferramenta
para a liberalização do comércio.
É verdade que estamos agora tentando alcançar, na reunião ministerial de Bali, alguns resultados
em áreas selecionadas da Rodada Doha, incluindo as
questões prioritárias de desenvolvimento, facilitação do
comércio e alguns temas agrícolas. Este é um esforço
crucial, mas o sistema multilateral precisa de mais do
que isso para permanecer relevante e com credibilidade.
Então por que paramos de tentar resolver os impasses? Eu sugeriria duas razões principais.
Primeiro, os hiatos na negociação permanecerão intransponíveis se continuarmos a olhar para eles
a partir da mesma perspectiva.
Em segundo lugar, o processo negociador tem
sido carente de confiança. Um lado não acredita que
o outro lado quer realmente encontrar uma solução,
e vice-versa.
Portanto, nessas circunstâncias, a pergunta óbvia
é: para onde vamos a partir daqui?
Vejo pelo menos três áreas em que precisamos
trabalhar.
Antes de mais nada, temos de tentar alcançar
uma negociação com resultados positivos para Bali.
Além de ganhos materiais muito concretos, esse êxito aumentará nossa confiança de que ainda podemos
falar uns com os outros e que podemos fazê-lo de uma
forma construtiva e produtiva.
Em segundo lugar, todos nós precisamos acreditar que quaisquer resultados de Bali não serão o
fim do caminho. Um processo pós-Bali poderia incluir
elementos da Rodada e outros temas, mas, seja qual
for o nosso caminho, ele deve priorizar os assuntos de
interesse dos países mais pobres.
Por fim, devemos retomar nossos esforços para
reanimar a Rodada – e isso deve acontecer imediatamente depois de Bali. Todos sabemos que a OMC
é maior que a Rodada Doha, mas a realidade é que
o sistema continuará obstruído até que encontremos
uma forma de destravar a Rodada. Penso que, para
variar, deveríamos parar de evitar os temas mais difíceis e intratáveis. Acima de tudo, não podemos jogar
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fora a agenda do desenvolvimento que foi tão penosamente negociada para assegurar que os Membros
mais pobres e vulneráveis desta Organização fossem
beneficiados. Não podemos simplesmente virar a página e esquecer esses Membros.
A maioria de vocês, se não todos, deve estar
pensando agora como eu poderia realmente acreditar
que isso é factível à luz do nosso desempenho nos últimos anos, em especial diante dos efeitos duradouros
da crise financeira internacional de 2008. Na verdade,
acredito que estamos no momento certo por uma série de razões.
Para começar, a esta altura estamos todos
convencidos de que nenhum de nós mudará de opinião – pelo menos não no futuro previsível – sobre
como enxergamos o que está sobre a mesa na Rodada Doha. Precisamos lidar com nossas diferenças, da
forma como elas existem.
Além disso, as condições internacionais nunca
serão perfeitas para as negociações. Quando a economia mundial está forte, alguns argumentam que não
há um incentivo real para negociar. Quando o crescimento enfraquece, a teoria é que os Membros estarão
menos dispostos a abrir seus mercados.
Não podemos esperar até que todos os astros
estejam perfeitamente alinhados em uma negociação
que envolve mais de 150 partes interessadas. Os países sempre estarão em momentos distintos de seus
ciclos econômicos.
Em resumo, devemos trabalhar com o que temos
e eu, honestamente, penso que isso é possível. Tenho
mantido diálogos reservados com Embaixadores aqui
em Genebra e com Ministros de Comércio (em Davos,
na semana passada) e outros tomadores de decisão
pelo mundo. Estou convencido de que todos desejam
que a Rodada seja reanimada. E isso não é pouco.
Essa é uma das áreas em que estou certo de que
sou uma boa escolha se os Membros me confiarem o
papel de Diretor-Geral.
Eu não tenho uma solução pronta para destravar
o impasse da Rodada. Mas muitas das vezes em que
ajudei a desbloquear uma negociação eu também não
tinha uma solução pré-concebida.
Quando um impasse se estabelece eu não apenas
escuto o que as delegações têm a diz, mas também
reflito sobre suas motivações, sobre seu comportamento em situações similares anteriores, sobre suas
sensibilidades e até sobre as características pessoais
de seus negociadores. A questão então é ser criativo
e ter a confiança dos outros negociadores, que devem acreditar genuinamente que uma solução viável
e equilibrada está sendo buscada. Freqüentemente,
de forma muito sutil, é possível detectar uma zona
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de convergência quando se conhece a história e os
detalhes da negociação. Nesse momento, soluções
que no início das tratativas não eram visíveis podem
mostrar-se vias promissoras e representar uma opção
satisfatória para todos.
Nas nossas atuais circunstâncias, não creio que
tenhamos o tempo de treinar o próximo Diretor-Geral
para exercer o cargo. Ao chegarmos ao mês de setembro, o novo Diretor-Geral terá que assumir suas
funções em ritmo intenso e ser capaz de trabalhar com
todos vocês imediatamente.
Minhas credenciais me fazem confiar que posso
ajudar os Membros. Nos últimos 16 anos, não apenas
consolidei a bagagem técnica que todo Diretor-Geral
deve ter, mas também desenvolvi rede de contatos que
vão dos negociadores no plano técnico até os tomadores de decisão no mais alto nível político. Em todos
esses patamares, sempre mantive diálogos francos,
aberto e construtivos, em total confiança, com vistas
a forjar consensos.
Sempre usei minhas qualificações para cumprir
as instruções e alcançar os objetivos estabelecidos
pelo meu Governo no Brasil. Acredito que elas serviram
bem ao seu propósito. Como Diretor-Geral, estarei a
seu serviço e trabalharei para alcançar as metas que
os Membros me designarem.
Gostaria de referir-me agora ao fato de que o Diretor-Geral é o administrador desta Organização e que
essa função também envolve significativos desafios.
O próximo Diretor-Geral deve manter e, sempre
que possível, melhorar o alto nível de qualidade dos
quadros do Secretariado, sempre recompensando o
mérito e a competência. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar o fato de que esta é uma organização intergovernamental, cujos Membros devem moldar sua
estrutura e sua cultura. Nesse contexto, representatividade geográfica é um componente chave. Explorarei
formas de gradualmente tornar a composição do Secretariado mais representativa do conjunto dos Membros
em termos tanto de nacionalidade quanto de gênero,
sempre tendo presentes os princípios fundamentais
da excelência e da eficiência.
Para o benefício de todos, inclusive do próprio
pessoal do Secretariado, o Diretor-Geral deve insistir
na transparência plena, de forma que os Membros
tenham acesso irrestrito a qualquer informação que
solicitem sobre a gestão da Organização.
A OMC deve apoiar o desenvolvimento de recursos humanos e capacidade técnica dos Membros que
necessitem. A iniciativa “Ajuda para o Comércio” deve
ser fortalecida, em particular no que se refere aos
países de menor desenvolvimento econômico relativo. Nesse contexto, deveríamos empenhar todos os
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esforços para aumentar as iniciativas cobertas pela
“Enhanced Integrated Framework”.
Em conclusão, Senhora Presidente, todos vocês
me conhecem muito bem. Em realidade, sinto-me orgulhoso de dizer que esta candidatura não nasceu em
minha cabeça. Ela tampouco nasceu em Brasília. Ela
nasceu aqui, em Genebra, quando outros negociadores concluíram que eu poderia ajudar esta Organização como seu Diretor-Geral e insistiram para que eu
aceitasse esse desafio. Sinto-me honrado por esse
encorajamento que se manifestou a partir de todos os
lados da mesa negociadora. Esse fator foi determinante
na decisão de Brasília de lançar minha candidatura.
Caso seja escolhido pelos Membros como seu
próximo Diretor-Geral, colocarei minha experiência e
minhas habilidades a serviço da busca permanente
por reconciliar o que parece irreconciliável, com justiça,
independência e transparência, sem jamais esquecer
que esta é uma Organização impulsionada por seus
Membros, em que cada um, inclusive os menores, deve
somar-se à força que a impulsiona.
Obrigado.”
O Sr. Sérgio Petecão deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – E aproveito para convidar à tribuna o Exmo Sr.
Senador Sérgio Petecão, do Estado do Acre.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Senador Inácio Arruda,
pessoa pela qual eu tenho um carinho muito grande e
que tão bem representa os nossos conterrâneos cearenses, porque a colônia cearense no meu Estado é
muito grande...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Com certeza.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
... e devemos muito ao povo cearense. Por isso é uma
satisfação muito grande estar aqui hoje na tribuna sob
a sua Presidência.
Mas, Sr. Presidente, o assunto que me traz à tribuna nesta noite de hoje é, primeiramente, para agradecer ao Ministro César Borges, Ministro dos Transportes, que esteve em meu Estado, o Estado do Acre, na
sexta-feira passada. Infelizmente, não pude recebê-lo,
não pude agradecer à Presidente Dilma, agradecer ao
próprio Ministro pela preocupação que tem para com
a nossa BR, mas, como no nosso Estado nem tudo
é alegria, mais uma vez nós fomos vítimas de acusações levianas, de acusações que, no meu entender,
não somam nada e não ajudam o Estado em nada.
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Eu acho que o Governo do Estado perdeu a
grande oportunidade de aproveitar, Senador Inácio,
a presença do Ministro e fazer uma grande reunião,
aproveitar a presença do Ministro, convidar todos os
Deputados, sejam de oposição, sejam do governo, até
porque aqui nesta Casa nós temos votado todos os projetos de interesse do Governo. É como se a Presidente
Dilma não fosse do PT, porque aqui nós apoiamos a
Presidente Dilma. Os benefícios que chegam ao Acre
são através da mão generosa da Presidente Dilma. E
eu aqui faço parte do Bloco, junto com o PMDB, junto com os demais partidos, damos a sustentação de
que o Governo Dilma precisa e necessita, para que,
se Deus quiser, ela possa continuar fazendo uma boa
gestão e, consequentemente, ajudando o nosso País
e ajudando o meu Estado.
Mas eu não consigo entender a falta de respeito
que – ou até porque aqui, desta vez, eles fizeram questão de assinar; aqui é um informativo sob a responsabilidade do Diretório Estadual do PT do Acre. Isso aqui
está assinado, está com a foto do Vice-Governador,
e o Vice-Governador, aquele mesmo que, há poucos
anos, comandou uma operação parecida com essa,
Senador Inácio Arruda, de difamar, caluniar e denegrir
a imagem da então Senadora Marina, na qual ele dizia
que a Senadora Marina, do PT, na época, era contra
as estradas. Quem, em sua sã consciência, pode ser
contra estrada? Uma estrada – se fosse lá na sua terra, no Ceará, eu não seria contra; agora, imagine uma
estrada no meu Estado, eu sabendo e acompanhando
as dificuldades que aquele povo do Juruá passa? Agora, no lugar de estar gastando dinheiro com panfletos,
com faixas – havia faixas lá; se a estrada não sair – está
aqui: Se não concluirmos a BR-364, a culpa é do Petecão, da Antônia Lúcia, do Márcio Bittar e do Flaviano.
O Flaviano é do PMDB, é da base do Governo
Dilma. Lá na Câmara Federal; a Deputada Antônia
Lúcia é da base do Governo, com a exceção do Deputado Márcio Bittar, que é do PSDB. Mas nunca vi,
em momento algum, o Deputado Márcio Bittar fazendo qualquer tipo de oposição radical ao Governo da
Presidente Dilma. Eu, sinceramente, fiz questão de
pontuar aqui alguns tópicos do panfleto.
O informativo, sob a responsabilidade do Diretório Estadual do PT, afirma – isso tudo é por conta do
requerimento que o Deputado Federal Flaviano Melo
encaminhou ao Ministério dos Transportes – que o
requerimento enviado pelo Deputado Flaviano Melo,
do PMDB do Acre, tem o apoio dos Deputados Márcio Bittar, Antônia Lúcia e do Senador Sérgio Petecão.
Na verdade, o requerimento é de cunho individual
do Parlamentar. Trata-se de uma atribuição essencial
da atividade parlamentar. Eu, em minha vida, já elabo-
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rei uma série de requerimentos pedindo informação,
porque é um instrumento que o Parlamento utiliza para
que a gente possa ter acesso às informações. Que o
documento insinua que a estrada está abandonada,
que as obras estão paralisadas e que o DNIT, por isso,
não deve enviar recursos. Mentira!
Estou aqui com o requerimento do Deputado
Flaviano Melo, que solicita informações sobre os contratos, convênios firmados com o Governo do Estado,
a manutenção da BR 164, ressaltando a importância
da obra para a população ao longo da estrada. Em
momento algum o requerimento do Deputado Flaviano
Melo cria qualquer tipo de dificuldade que prejudique
o andamento das obras.
Que o requerimento reflete o discurso do Senador Sérgio Petecão, no último dia 20 de março, na
Comissão de Infraestrutura. O Senador Anibal estava
presente. A intervenção feita por mim, inclusive, encontra-se disponível nos Anais da Comissão e pode
provar exatamente o contrário. Vou repetir o que falei
ao General Jorge Fraxe: sou e sempre fui a favor da
estrada, mas contra qualquer tipo de corrupção. Não
adianta querer me jogar contra o povo do Juruá, pois
esta população me conhece, sabe do meu trabalho e
empenho em favor da estrada.
Que, cada vez que chega um requerimento ao
DNIT, a atividade fim deste departamento em relação
à obra simplesmente paralisa. Mentira! Na verdade,
isso é um absurdo e uma falta de respeito com aquela
autarquia e seus profissionais.
Não consigo entender qual o medo de um requerimento. Ora, se você não deve nada, se o Governo não
deve nada, qual o problema de Flaviano, ou Antônia
Lúcia, ou os próprios Senadores aqui apresentarem um
requerimento para saber informações? Requerimento
é um instrumento que nós temos aqui, seja no Senado,
seja na Câmara, para que possamos ter acesso às informações. Isso faz parte do nosso trabalho.
Pontuei alguns tópicos desse panfleto para que
a gente pudesse... E eles fazem questão de colocar as
fotos, estão aqui as fotos do Flaviano, do Márcio, minha foto, a foto da Deputada Antônia Lúcia. Eu gostaria
muito de estar presente lá na visita do Ministro César
Borges, não para denegrir a imagem do Governo, não
para chamar ninguém de ladrão, porque, inclusive,
já existem alguns processos no TCU, no Tribunal de
Contas da União, e, quem for o culpado terá que ser
responsabilizado.
Fiquei muito feliz – aqui, com a presença do Senador Anibal, se for verdade, eu gostaria até que ele
me dissesse –, acompanhei pela imprensa que, agora,
o Governo Federal tirou as obras da BR-364, a BR que
liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, da competência do
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Estado. Agora, as obras serão tocadas pelo DNIT. Tenho
acompanhado isso pela imprensa do meu Estado, não
sei se é verdadeiro, mas vou procurar saber, porque
isso me anima muito. Se estiver no DNIT nós, com certeza, poderemos ter acesso às informações. Quando
nós fazemos uma crítica das condições da estrada...
No verão ela começa a dar uma melhorada, mas no
inverno essa estrada ficou praticamente intrafegável.
Queremos entender por que existem trechos da obra
que estão em perfeito estado e trechos daquela obra
que ficam totalmente intrafegáveis.
Não podemos aceitar que em uma estrada que
sequer foi concluída não possa passar um caminhão,
não possa passar uma carreta. Que tipo de estrada é
essa? Senador Ivo Cassol, V. Exª, que foi Governador
de Estado, sabe que essas estradas, após concluídas,
têm um prazo, as empresas têm de dar manutenção.
Eu não sou da área, não sou engenheiro, mas ouvindo
as pessoas que entendem... E quando eu faço uma
crítica é porque eu sou cobrado.
Lá no meu Estado, quando me dirijo à região de
Juruá, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do
Sul, as pessoas nos questionam, as pessoas nos perguntam, quando é que essa estrada vai ser concluída.
Eu, sinceramente, lamento, porque nós temos feito aqui
um esforço grande, seja no apoio ao Governo Federal,
seja através das nossas emendas de bancada, que
aqui foram destinadas a essa BR.
E aqui faço um desafio aos Senadores e aos
Deputados Federais: quem alocou mais emendas individuais lá no Juruá, principalmente na cidade de Cruzeiro do Sul, que é a cidade mais importante daquela
região? Faço o desafio. Isso mostra o nosso compromisso com a região.
Agora, querem debitar na nossa conta a irresponsabilidade e a incapacidade dos gestores que não tiveram a competência de concluir a estrada, não tiveram
a competência e a humildade de aproveitar a ida do
Ministro dos Transportes ao nosso Estado para chamar toda a Bancada, chamar as entidades de classe.
Montam um circo, chamam os deputados estaduais
que estão dispostos a passar ridículo, para poder ficar
agredindo e esculhambando as pessoas, ao invés de
aproveitarem a oportunidade para chamar o Tribunal
de Contas da União, o Ministério Público Federal, o
Ministério Público Estadual e mostrar a situação. Ora,
se não há problema, vamos dar transparência.
Eu tenho certeza de que, no momento em que
tivermos humildade e tratarmos a questão com transparência, vai-se facilitar – e muito – o nosso trabalho
aqui, para que possamos liberar mais recursos.
O Senador Jorge Viana disse que há alguns parasitas que são contra a estrada. Ele tem que dizer
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quem são os parasitas. Ora, quem são os parasitas?
O Tribunal de Contas da União? O Ministério Público
Federal? Aqueles que estavam dentro do DER/AC, já
que a obra foi sub-rogada para o Estado? Ou os que
estavam dentro do Governo do Estado? É preciso dar
nome, é preciso dar nome às pessoas, porque o que
não é possível é atribuir à oposição.
Qual é a culpa que eu tenho? E, aqui, faço um
desafio: mostrem um documento que tenha saído do
meu gabinete, pedindo para que não fossem enviados
recursos para concluirmos aquela estrada, ou alguma
atividade que eu tenha feito no sentido de prejudicar o
andamento daquela estrada.
Agora, brincar com a inteligência do nosso povo
não adianta, porque não vai colar; não adianta, porque não vai dar certo. Não devem pensar que vão me
intimidar, que vou deixar de ir a Cruzeiro do Sul para
conversar com o povo. Vamos mostrar quanto recurso
já foi destinado à estrada, quanto custou cada quilômetro daquela estrada, porque esse é o nosso papel,
Presidente Ivo Cassol. Trabalhando dessa forma, eu
não estou atrapalhando, de forma alguma. Muito pelo
contrário; eu estou apenas fazendo o papel para o qual
eu fui eleito. Fica muito ruim, fica muito ruim.
Amanhã nós estaremos... Hoje, eu e o Deputado
Federal Flaviano Melo pediremos uma audiência com o
Ministro César Borges, que eu creio que vai nos receber. Nós não entendemos por que um Ministro vai a um
Estado, um Ministro do Governo do qual nós fazemos
parte aqui nesta Casa, e não nos convida a estar lá
participando. Eu já disse isto para a Presidente Dilma,
já disse isso para a Ministra Ideli Salvatti: como é que
eu vou defender um Governo, se o Ministro vai ao meu
Estado, um Ministro que faz parte do Governo que eu
defendo, e eu não recebo um convite para participar
de uma solenidade, de um ato? A informação que eu
tenho é que, a partir daquele ato, as obras da BR – só
um minutinho, Senador Anibal – seriam geridas pelo
DNIT. Não serão mais.
E eu queria até aproveitar a oportunidade, se o
Senador Anibal me permitir, para que ele me desse
esse esclarecimento. Com certeza ele sabe, porque
estava lá na solenidade, e eu vi a imprensa divulgando.
Fiquei feliz com isso, porque significa dizer que agora
eu posso encaminhar um requerimento ao DNIT, que
vai dizer quanto vai ser gasto, quanto tempo, porque
a grande expectativa dos moradores do Vale do Juruá,
dos moradores principalmente de Cruzeiro do Sul é
saber quando a estrada vai ser concluída. Quando?
Daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos?
Quando?
Eu concedo um aparte ao Senador Anibal Diniz.
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O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Obrigado,
Senador Sérgio Petecão, pela oportunidade do aparte.
Quero responder à pergunta feita por V. Exª em relação
ao DNIT estar mais presente na obra e assumir, juntamente com o Governo, a parte de restauração, que
deve acontecer daqui para a frente. Em primeiro lugar,
é fundamental esclarecer que a BR-364 é uma rodovia
federal. A responsabilidade pela BR-364 é do Governo
Federal, e a obra foi sub-rogada para o Governo do
Estado através do DER/AC, na sua construção. Essa
obra vem sendo feita há muitos anos. Ela foi iniciada na
década de 60 e chegou ao Acre. O trecho Porto Velho-Rio Branco foi concluído no início da década de 90...
(Soa a campainha.)
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – ... e o trecho
Rio Branco-Sena Madureira, último trecho construído
antes do início do Governo Jorge Viana, da Frente
Popular, foi concluído em 1997. Então, o trecho Rio
Branco-Sena Madureira, que foi concluído em 97, e o
trecho Feijó-Tarauacá, que foi feito e entregue, mais
ou menos, em 2003, no primeiro Governo de Jorge
Viana – foi antes de 2003; acho que foi em 2001, mais
ou menos, em 2002 –, foram feitos de acordo com as
condições que eram possíveis, principalmente obedecendo à estratégia da mobilização dos insumos.
Então, o que aconteceu? Sendo uma BR federal, de
responsabilidade do Governo Federal, cada trecho
executado, na medida em que as medições eram feitas, eram pagas...
(Interrupção do som.)
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Não economize muito no tempo, não, porque hoje o debate vai
ser longo aqui, Sr. Presidente. Na medida em que esses trechos iam sendo concluídos, eles deveriam ser
entregues automaticamente ao Governo Federal e ao
DNIT, para que, obviamente, a responsabilidade sobre
a sua manutenção já fosse para o Governo Federal.
E assim foram feitos vários trechos. Então, existem
trechos que já foram concluídos há dez anos, há oito
anos, há onze anos, e, agora, restam, efetivamente,
54km de asfalto novo para ser feito: uma parte entre
Manoel Urbano e Feijó, no sentido Rio Branco-Cruzeiro
do Sul, e outra parte entre Tarauacá e Rio Gregório.
São asfaltos novos que devem ser executados pelo
Governo do Estado. Então, essa foi a última ordem de
serviço, dada na última sexta-feira, com a presença do
Sr. Ministro César Borges...
(Soa a campainha.)
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – ... e também
com a presença do Diretor-Geral do DNIT, General Jorge Fraxe. Terminada essa etapa da conclusão da BR,

MAIO DE24029
2013

Quarta-feira 8

daí entra a parte de recuperação de todos os trechos.
O Senador Sérgio Petecão está certo quando diz que
todos os trechos dependem da ação do Governo. Mas,
veja só, essa obra é tão complexa que possui 55 pontes concluídas. Nós conseguimos nos lembrar, sempre, das grandes pontes do Rio Caeté, do Rio Purus,
do Rio Liberdade, do Rio Jurupari, do Rio Tarauacá,
do Rio Envira, do Rio Juruá. São grandes pontes, mas
foram 55 pontes, fora galerias armadas, fora bueiros,
ao longo da estrada. Então, essa é uma obra extremamente complexa para ser feita, porque é uma região de
muitos rios que correm transversalmente ao sentido da
estrada. Exatamente por isso é uma estrada extremamente difícil. Então, podemos dizer que toda a feitura
dessa obra foi uma grande saga que consumiu realmente muito dinheiro, muito esforço, muita dedicação
e muita coragem do Presidente Lula, que se dispôs a
financiá-la, e dos Governadores Jorge, Binho e Tião
Viana. Todos trabalharam com total dedicação a essa
obra. É uma obra difícil, uma obra que será concluída,
se Deus quiser, neste ano de 2013 – falo da parte que
está faltando e que vai ser concluída em 2013, 2014.
Ao mesmo tempo, vai-se iniciar um trabalho consorciado do Governo do Estado com o DNIT, no sentido
de fazer a recuperação...
(Soa a campainha.)
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – ... para
garantir aquilo que foi assumido pelo Ministro César
Borges e que foi recebido com muita alegria por todos,
tanto pelas autoridades do Acre quanto pela população
de todos os Municípios ao longo da BR: a garantia de
que o Governo Federal vai dar a manutenção. Toda
estrada no Brasil requer um processo de manutenção permanente. Estive em Cruzeiro do Sul, Senador
Petecão, há poucos dias, com o Professor Mauro Almeida, da Unicamp. Ele disse que faz o trajeto São
Paulo-Campinas toda semana e que, toda semana,
se depara com trechos em obras. E ele estava se perguntando: “É normal que isso aconteça?” Infelizmente,
é normal. Na medida em que a estrada é muito utilizada, há necessidade de manutenção. Como nós temos
um inverno extremamente rigoroso, é natural que uma
estrada feita num solo frágil, como o solo amazônico...
(Soa a campainha.)
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – ... tenha uma
durabilidade menor. Por isso, Senador Petecão, parece
que vamos fugir a esse debate. Não vamos fugir ao
debate; vamos esclarecer para a população, todos os
dias, que a estrada, a BR-364, é extremamente difícil de
ser construída e precisa de manutenção permanente.
Nesse momento, ela está apresentando, sim, trechos
extremamente deteriorados, porque estamos no final
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do inverno. O Governo do Estado realizou um trabalho
intenso para manter a trafegabilidade. Enfrentamos
apenas dois invernos, mas essa estrada não foi fechada em nenhum momento, ao passo que, nos invernos
anteriores todos, ela foi fechada. Pela primeira vez,
conseguimos mantê-la aberta durante dois invernos,
e, agora, o desafio com o Governo Federal, nesse trabalho conjunto, é garantirmos a trafegabilidade plena
da BR-364 ao longo de todo o ano, de inverno a verão.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – O que eu
gostaria de dizer, para concluir, Sr. Presidente e Senador Petecão, é que a responsabilidade pela construção
da BR-364 é do Governo, mas o compromisso é de
todo acriano de boa fé. E, quando se vem com esse
discurso, para mim dissimulado, falando de Ministério
Público, falando de auditorias, é claro que se está querendo colocar sob suspeição. O que eu quero dizer é
que eu não consigo colocar sob suspeição pessoas
como o Governador Jorge Viana, como o Governador
Binho, como o Governando Tião, porque tudo que têm
feito é dedicar a vida à construção da BR-364. Pessoas que colocam esses gestores, que dedicaram a sua
vida, sob suspeição de alguma forma estão criando
dificuldades para que as obras aconteçam. E, nesse
sentido, V. Exª acaba ficando exposto por conta de
seus questionamentos.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Só peço ao Senador Anibal Diniz que conclua, porque
já está falando há oito minutos. Pediria que concluísse,
para eu devolver a palavra, porque é só um aparte.
(Soa a campainha.)
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – É isso, Senador Petecão. Agradeço o aparte. Quero dizer que o
Acre precisa da união de todos, com total comprometimento, para que garantamos, sim, a conclusão e a
manutenção da BR-364, porque, se faltar um ano sequer de manutenção – eu insisto aqui –, se faltar um
ano sequer de manutenção, a BR-364 fechará, como
já houve o fechamento da 319, Porto Velho-Manaus,
uma estrada concluída e, depois, fechada por falta de
manutenção.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Senador Anibal, o senhor nem tocou no assunto que
me trouxe à tribuna na noite de hoje: esse panfleto.
Esse tipo de panfleto foi o que me trouxe à tribuna na
noite de hoje. Isso aqui não é correto. Isso aqui é mentiroso! Dizer que eu sou contra a estrada, dizer que eu,
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o Deputado Flaviano Melo, a Deputada Antônia Lúcia,
o Deputado Márcio Bittar... Isso foi distribuído no evento; foi distribuído em Rio Branco, foi distribuído lá na
cidade de Cruzeiro do Sul.
É por isso que nós não estamos entendendo.
Ora, se todo mundo que o senhor citou aí, se essas
pessoas não têm nenhum problema com o Ministério
Público, não têm problema com o Tribunal de Contas
da União, não têm problema com nada, se a estrada
está em suas perfeitas condições...
(Soa a capainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – E
se sabe que a TV Senado tem uma audiência, e eu só
trago esse assunto aqui – e nem gostaria de trazê-lo
– porque lá no meu Estado eu não tenho a oportunidade de ir às televisões, de ir à rádio e me defender.
Em momento algum o senhor tocou nisso aqui,
porque o dinheiro que foi gasto com aquelas faixas
lá: “Petecão é contra estrada; Flaviano é contra estrada”, com esses panfletos, poderia muito bem ter sido
gasto com outra coisa. Porque isso é custo nosso, eu
tenho certeza.
Agora, se estiverem pensando que vão fazer
comigo o que fizeram com a Senadora Marina? Na
época, o hoje vice-governador foi para Cruzeiro do
Sul, e a Marina naquela época era sua aliada. E o senhor sofreu na pele o que eu estou sofrendo hoje: as
calúnias, a difamação.
Ora, se não há nenhum problema? Porque aqui
eu tenho ajudado a Presidente Dilma a viabilizar o
recurso para ajudar na estrada. No momento em que
faço parte da base de apoio, ajudo, aprovo o projeto
de interesse deste País, eu estou ajudando a Presidente Dilma.
E por que o PT do Acre? Está aqui: “Informativo
sobre a responsabilidade do diretório do PT do Acre”.
Isso aqui não é informativo. Isso aqui é um panfleto calunioso. Isso aqui é uma forma rasteira de fazer política.
Ora, por que não fazemos debate aqui? E às
vezes até lhe admiro, porque em momento algum o
senhor falou desse panfleto aqui. O senhor disse que
a estrada tem dificuldades, que o DNIT agora...
Eu quero entender como é que o DNIT vai fazer com o Tribunal de Contas da União para receber
aquelas obras que não foram acabadas. A obra não
foi concluída e a estrada acabou. E agora? Será que o
Tribunal de Contas da União vai aceitar isso? O DNIT
vai pegar aquele pepino para ser responsabilizado?
Eu quero deixar bem claro aqui, mais uma vez,
que eu não conheço ninguém que seja contra aquela
BR. No meu Estado, eu não conheço ninguém.
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E não vou aceitar de forma alguma. Essa não é
a primeira e nem a segunda vez. Todas as vezes que
vão lá para o Juruá, que usam as televisões, que usam
as rádios, podendo ter a humildade de dizer o que se
diz: “Olha, a estrada está numa situação difícil; nós não
temos condição de tocar a obra; a obra foi malfeita;
precisamos do apoio de todo mundo, precisamos que
todos se unam, para que a gente possa...
(Interrupção do som.)
Durante o discurso do Sr. Sérgio Petecão, o Sr.
Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Antes de passar a palavra ao Senador Jayme
Campos, eu precisaria que um Senador assumisse a
Mesa, porque serei o próximo orador.
Assim, eu gostaria de passar a Presidência, enquanto passo a palavra para o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, é com pesar que relato ao Plenário
desta Casa o falecimento do mais antigo professor
cuiabano, um mestre de muitas gerações de meus
conterrâneos, sempre ensinando que a dignidade e a
honradez são adjetivos que rimam com ensino e saber. Mato Grosso perdeu, ontem, o educador Benedito
Figueiredo, que desapareceu aos 103 anos de idade.
O Prof. Benedito cultivou uma biografia belíssima,
Senador Pimentel. Um dos fundadores da Universidade
Federal de Mato Grosso, lecionou naquela instituição
até os 85 anos de idade, formando uma verdadeira
legião de ex-alunos e admiradores. Ensinou línguas
para várias gerações, ministrando aulas no Liceu Cuiabano, na Escola de Artífices (hoje IFMT), de que tive
a satisfação e a honra de ser aluno, no Colégio Salesiano São Gonçalo e na própria Universidade Federal
de Mato Grosso.
Ao completar cem anos de idade, em 2010, Benedito Figueiredo recebeu o título de Professor Emérito
da Universidade Federal de Mato Grosso. Sábio, mas
homem humilde e sem vaidades. Contudo, recusou
convite para ingressar na Academia Mato-Grossense
de Letras, embora, além de Mestre em Letras e Literatura Brasileira, também dominasse o francês, o alemão,
o italiano, o latim e o grego. Foi uma personalidade
intensa e de grande cultura, mas sua riqueza moral o
afastou das honrarias sem propósito.
Em sua profícua vida, o Prof. Benedito Figueiredo
semeou saber, plantou solidariedade e colheu amigos.
Ele expressou toda sua crença na educação em uma
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frase lapidar, em entrevista concedida ao jornal Diário
de Cuiabá. Pontificou o mestre: “Sem livro e leitura, o
espírito permanece na infância. O corpo gigante, o
espírito anão.”
Manifesto aqui as minhas condolências à família, aos ex-alunos e a toda a comunidade acadêmica
de Mato Grosso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente. Eu queria pedir licença ao Senador Ivo – até porque V. Exª é parte significativa dessa iniciativa necessária ao Brasil, que é a redução da
maioridade penal.
Faço um apelo aos jovens do Brasil, aos homens
e às mulheres maduros, aos da melhor idade, ao Brasil inteiro que nos vê, para que engrossem esse coro
e criem comunidades nas redes sociais: redução da
maioridade penal já!
Não podemos viajar na maionese. Esse não é o
país de Alice. Eu conclamo o País, até porque, Senador Ivo, já o vi fazendo n discursos sobre o tema, como
eu. Por isso, tomei a liberdade de fazer esse pela ordem, Sr. Presidente, para chamar a atenção do meu
País mais uma vez. E vou fazê-lo até que isso aconteça, porque a sociedade elege os homens é para ter
a resposta deles.
E 95% da população brasileira querem a redução
da maioridade penal, porque essa é a roda dentada
mais significativa desse motor que move a violência
no País. Não é um motor inteiro, é uma roda dentada.
E, para desacelerar esse motor, é preciso que os homens que são eleitos pelo voto popular para dar respostas à sociedade respondam, com urgência, essa
necessidade.
Por isso, Senador Ivo, eu conclamo o seu Estado, e conclamo V. Exª para que faça esse registro
todo dia, onde puder; conclamo o Senador Pimentel, o
Senador Jayme Campos, o Plenário do Senado, o da
Câmara dos Deputados e o de vereadores, que são
muito importantes.
Aliás, falei num encontro de vereadores hoje,
que é o formigueiro do País. Se eles se unem em favor de uma causa como essa, certamente ela acontecerá rapidamente; conclamo as assembleias legislativas, a Câmara Federal, os homens de bem deste
País e aqueles que querem devolver às ruas a quem,
de fato, são os donos das ruas. Chamo até o pessoal
dos direitos humanos, porque o pessoal dos direitos
humanos precisa saber que os humanos neste País
também têm direito.
O Sr. Ivo Cassol, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Pimentel.
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Com a palavra, o Senador Ivo Cassol, pelo
tempo regimental.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, o Senador Magno Malta,
na verdade, mais uma vez, coloca o dedo na ferida, e
essa ferida tem cura. Ao mesmo tempo, quando nós
usamos a tribuna desta Casa e quando fiz um projeto
de decreto legislativo é para que nós possamos dar
direitos aos nossos jovens.
Muitas pessoas às vezes entendem: “Temos de
diminuir a idade penal.” Eu falo o contrário: nós temos
de dar aos nossos jovens de 16 anos, de 17 anos, o
direito de responder pelos seus atos; o direito de ter
uma carteira de habilitação; o direito de ir a uma discoteca, a uma festa; o direito de frequentar todos os
eventos, como os demais que têm 18 anos para cima.
Infelizmente os nossos jovens hoje são aptos
para votar nos políticos: em presidente, vereador, deputado federal, deputado estadual, governadores e
Senadores. Mas quando se fala em responsabilidade
e independência, dizem alguns políticos que eles não
estão aptos, que eles não respondem por seus atos.
Isso é inconsistente. É irresponsável quem fala uma
coisa dessas.
Tenho um projeto de decreto legislativo para as
eleições de 2014. A exemplo de São Paulo, 93% da
população brasileira querem, conclamam o direito à independência a partir dos 16 anos. É isso que eu busco
no meu projeto de decreto legislativo, já que o Senado
e a Câmara dos Deputados, o Congresso em si não
define as leis que estão na gaveta mofando.
Deixemos que a população decida nas urnas, no
plebiscito, e mostre que não aguenta mais: um dia, é a
dentista; outro dia, é o acadêmico; outro dia, é o filho
do agricultor; outro dia, é o filho do operário; outro dia,
é o filho do comerciante. Enfim, até quando vai ficar
dessa maneira? Então, o projeto de lei é para beneficiar os jovens decentes deste País.
Já que vai pegar a menoridade penal até os 16
anos, aqueles que pisam na bola, taca neles, justiça
neles para responderem pelos seus atos.
Nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo,
que serve de exemplo e é um líder mundial, é a partir
dos 11 anos. Nós aqui não conseguimos colocar para
16 anos! Mas, ao mesmo tempo, esses jovens servem
para nos eleger. E quer responsabilidade muito maior
do que essa, Sr. Presidente? Não há.
Portanto, eu sou a favor desse meu projeto de
decreto legislativo e conclamo, assim como o Sena-
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dor Magno Malta, que toda a juventude, que todos os
nossos jovens, não só os de 16, 17 anos, mas os de
13, 14, 15 anos comecem a trabalhar em cima disso.
Qual é o jovem, qual é o filho nosso, ou neto, Senador, que hoje não quer dirigir um carro com 16, 17
anos? E aí perguntam: “Mas ele tem capacidade, tem
condições?” Ele é muito mais motorista do que muitos
da nossa idade. Não estou aqui desfazendo de nós,
mas, com certeza, a experiência que a gente tem no
dia a dia, muitas vezes, nos retrai; e o jovem, em contrapartida, com a experiência do gosto da vida, quer
contribuir muito mais.
Mas hoje ocupo esta tribuna primeiramente para
agradecer a Deus. Ao mesmo tempo, dizer que hoje, na
CAE, aprovamos na nossa reforma tributária do ICMS
matéria para que os Estados da Região Amazônica
tenham alíquota de 12%; aqueles que têm as áreas
de livre comércio, a exemplo do Amapá, do Acre, de
Rondônia, mais especificamente Guajará-Mirim, que
tem 95% de área preservada, mas, ao mesmo tempo,
apresenta uma área livre, capenga, funcionando pela
metade. É muito fácil falar da Amazônia para preservar
o Planeta, para purificar o ar, mas, ao mesmo tempo,
muito se esquece de que, se tirarem o polo industrial, a
exemplo de Manaus, infelizmente aqueles dois milhões
de pessoas vão para Juquira, vão para mata adentro
desmatar. E é isso que nós não queremos. O que nós
queremos é agregar valor e produzir muito mais, ser
competitivos em nível nacional.
E, ao mesmo tempo, foi aprovado que matéria-prima local nos seus Estados, a exemplo de Rondônia, a exemplo de Guajará-Mirim, se trabalhar na parte madeireira, se trabalhar na parte de móveis pode
mandar seu produto competitivo para fora, a exemplo
do couro. O nosso couro hoje sai para gerar emprego
em Franca, São Paulo, ou Novo Hamburgo, no Rio
Grande de Sul, ou gerar emprego na China ou na Europa. Enquanto isso, deixa de gerar emprego em nosso Estado, quando nós podemos agregar valor e ser
competitivos no mercado internacional, no mercado
nacional com o nosso couro produzindo. Refiro-me à
indústria local de cintos, calçados e carteiras e demais
produtos de uso pessoal.
Além disso tudo, no último dia 1º, o Diário da
Amazônia e O Estadão do Norte publicaram matéria
falando de um parlamentar, cujo nome não vou citar
em respeito a ele, como se o colega parlamentar fosse
milagreiro, como se o nosso parlamentar por Rondônia
fosse um mágico, porque, segundo a matéria: “Liberamos a ponte, liberamos o viaduto, liberamos a duplicação de Ji-Paraná, que foi uma conquista do Senador”.
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Eu quero dizer que primeiramente é uma conquista do povo do meu Estado. Em segundo lugar, a matéria
diz que o Senador lembra que coordenou a inclusão
de uma emenda de bancada de 2009 para 2010, no
Orçamento da União, para a duplicação na cidade de
Ji-Paraná, e os recursos não foram empenhados. Os
recursos não foram liberados. Isso foi em 2010.
Eu fui Governador até março de 2010, depois não
tive mandato, mas não aconteceu nada. Mas, em 2011,
aí sim, diz ele. O Ministério dos Transportes e o DNIT,
comandado à época por Alfredo Nascimento, amigo
e parceiro, que me recebeu lá várias vezes, acompanhado do Senador, ex-Governador do Mato Grosso,
Blairo Maggi, junto também com a nossa Bancada de
Rondônia, coordenada pela Deputada Marinha, e os
demais Senadores do nosso Estado, como o Senador
Raupp. Nós fomos lá pedir não só pela BR-364; fomos
lá pedir pela BR-429, para concluir o asfalto e fazer as
pontes novas; fomos lá pedir pela ponte de Guajará-Mirim, a ponte binacional, com Guayaramerín; fomos
pedir pela BR-425; fomos pedir pela ponte que vai
para o Rio Branco, do Acre; fomos lá solicitar, pedir,
reivindicar pela ponte do Rio Madeira, Porto Velho, a
Manaus, pela BR-319.
Hoje a BR-364 é só buraco. É o povo inteiro que
trafega naquela rodovia, critica todo mundo, critica classe política e critica bancada. Aí sim, quando a estrada
está cheia de buraco, a culpa é da Bancada Federal.
Aí ninguém quer ser o pai da criança. Mas, quando o
DNIT faz uma obra…
Eu tenho um documento, solicitei ao DNIT, ano
passado, se havia mérito de algum parlamentar individual, nas marginais dentro de Ji-Paraná e dos viadutos
dentro de Ji-Paraná. E o DNIT me respondeu que não,
que era recurso próprio do Ministério, que era trabalho
da Bancada. E foi, Presidente, um trabalho da Bancada
nossa do Estado de Rondônia.
E, aí, muito me estranha. Um jornal até que tudo
bem, pode até colocar que o cidadão fez tudo, porque
é proprietário. Eu poderia fazer isso também na rádio
que tenho lá. Mas não faço em respeito ao povo do
meu Estado. Mas colocar aqui, como colocaram: “Olha,
o Senador está feliz, porque liberou o viaduto, liberou
as duas pistas, liberou o centro de Ji-Paraná”.
Eu quero dizer para o povo de Ji-Paraná, para o
povo do meu Estado: esse não foi o trabalho sozinho
de um Senador só. Porque, se ele fosse bom, tinha
feito em 2010. Tinha liberado lá em 2010. Não liberou
em 2010. Tanto é verdade que tinha, em 2010, R$12
milhões para fazer o anel viário. Não tiveram competência para licitar os R$12 milhões para asfaltar o anel
viário de Ji-Paraná.
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Fizeram uma inauguração pró-forma aqui, como
se, aqui, fosse simplesmente a festa de um parlamentar
só. Eu não sabia que uma andorinha sozinha consegue
fazer um verão nesta República Federativa do Brasil.
Eu sei que esta Casa aqui é composta de 81 Senadores, quinhentos e poucos Deputados Federais, que
a maioria apoia o Governo Federal, que nós demos
sustentação, aqui, ao Governo Federal. E nós temos
ido, até poucos dias atrás… Semana passada, sob
coordenação do nosso coordenador da Bancada de
Rondônia, Nilton Capixaba, fomos lá, mais uma vez,
com a equipe do DNIT, com o Diretor do DNIT, solicitar
da BR-364, para a qual foi dada ordem de serviço no
mês de agosto do ano passado e estava no abandono
de Pimenta Bueno à cidade de Ouro Preto, cheia de
buracos de Médici a Ji-Paraná; de Vilhena a Pimenta
Bueno é um caos só.
É como eu disse, num discurso meu aqui há poucos dias, sobre a BR-364, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores: diminuíram em 70% os buracos da BR-364.
Onde havia três buracos, Sr. Presidente, virou um só.
Então, diminuíram 70% dos buracos da nossa rodovia. Aí, ninguém diz aqui no jornal, ninguém diz aqui
na televisão, ninguém diz no rádio que é de alguém
individualmente. Mas aí é a Bancada inteira que está
cobrando.
Só falta amanhã, quando nós conseguirmos fazer
a duplicação de Vilhena até o Piracolino, passando pelo
frigorífico de Vilhena, do Friboi, para evitar acidentes,
porque o frigorífico tem 1.500 empregados, só falta
amanhã dizerem que o mérito é do parlamentar de Vilhena. Ou melhor, vamos dizer que amanhã a duplicação das marginais dentro da cidade de Ariquemes seja
concluída pelo DNIT. Aí, vão dizer que o parlamentar
daquela região é o padrinho, é o pai daquela criança.
Ou também vão dizer que, de repente, na cidade de Ouro Preto, fazendo as marginais, também é do
parlamentar de Ouro Preto, que é o meu amigo Carlos
Magno, ex-prefeito, ex-secretário, um grande lutador
e um guerreiro, quando ele também diz que é um trabalho de todos, em busca de fazermos da BR-364 um
modelo de obra rodoviária federal, para poder integrar,
cada vez mais, a Região Norte com o Centro-Oeste e
o Sul do País, e o Nordeste também.
E aí, eu pego o jornal, e o jornal diz o seguinte.
Olha o que diz aqui, olha comigo aqui, gente: “O senador lembra que coordenou a inclusão de uma emenda
de bancada no Orçamento da União de 2010”. São
palavras dele. “No entanto, esta emenda não foi empenhada naquele ano”. Conseguimos assegurar os
recursos diretamente com o então ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, em 2011 (...)” Em 2011,
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este Senador foi parceiro, estava junto. Eu estava junto
no Ministério dos Transportes! Eu não vou admitir que
um colega meu vá ao meu Estado e minta para o meu
povo! Não dá para aceitar, Sr. Presidente.
Quer se promover politicamente para o ano que
vem? Não há problema nenhum. Pode até dizer: “Eu
sou de Ji-Paraná, eu sou do Estado, sou dessa região
e fui mais vezes no DNIT”. Ótimo! Não fez mais do que
a obrigação ao fazer isso, porque, automaticamente, a
gente sempre defende os servidores da casa da gente.
Mas dizer que isso é mérito sozinho, que foi ele sozinho
que conseguiu? E os outros Senadores? O Senador
Ivo Cassol e o Senador Raupp? O Senador Raupp,
que já está aqui no segundo mandato. E a Deputada
Marinha, ex-coordenadora? Vai ficar calada, Deputada? A senhora foi coordenadora dois anos; a senhora coordenou a nossa Bancada. Nós fomos juntos ao
Ministério dos Transportes. Fomos juntos ao DNIT. Vai
deixar os outros fazendo festa com o chapéu alheio?
Até quando isso?
Agora, os buracos da BR, aí não. Estamos indo
juntos ao Ministério dos Transportes, estamos indo
juntos ao DNIT, estamos indo juntos à Presidência,
ao Palácio, para cobrar a duplicação e a recuperação
da BR-364.
Agora, quando é para liberar o trânsito da rodovia, da duplicação dentro de Ji-Paraná, para inaugurar
o viaduto, com autoridades locais, é muito fácil fazer
festa com o chapéu do Governo Federal.
Aqui diz o jornal que o recurso que colocou de
emenda em 2010 não liberou. Não fui eu quem escreveu. Foi ele mesmo quem falou. Não liberou e o recurso
empenhado foi do Orçamento de 2011.
Eu já era Senador. Eu já estava junto, tanto que
a minha amizade com o Senador Alfredo Nascimento
é grande, que, dentro do Estado do Rondônia, o PR,
Partido da República, hoje quem preside é minha irmã.
Essa parceria que a gente tem não é de agora. A amizade que a gente tem é lá de trás, quando era Prefeito
de Manaus e já era Senador. Então, ele não tem só
um compromisso com o Senador Ivo Cassol. Ele tem
um compromisso com o povo do Estado de Rondônia,
porque, uma vez que ele, como Ministro, trabalhou
muito para melhorar a BR-364, também lutou para que
pudesse concluir a BR-319, para recuperar de ponta a
ponta um trecho no meio que ficou impedido até hoje.
Parabéns ao Senador Alfredo Nascimento, que,
naquela época, atendeu o nosso pedido da Bancada
Federal. Não atendeu a um pedido só do Ivo Cassol
não, porque eu podia vir aqui também e fazer um discurso demagogo, eu podia vir aqui fazer um discurso
mentiroso. Não! Fomos nós, a Bancada Federal, a
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Bancada do meu Estado, a Bancada de Rondônia,
três Senadores e oito Deputados Federais. Estivemos
integrados aqui. Nós não podemos...
É tão feio, é tão ruim, tão ruim porque, nesses
oito anos, eu trabalhei, Senador, nesses dois anos,
trabalhei integrado, ajudando Rondônia. Fiz o contrário do que fizeram comigo no passado. Quando eu era
Governador, nesta Casa havia três Senadores, e os
três Senadores jogavam contra mim. Chegaram a ir
ao Superior Tribunal de Justiça pedir minha cassação,
meu afastamento, na época. Foram lá oito Deputados
Federais. Os oito também tentaram tirar meu mandato de governador. Havia 24 Deputados Estaduais e 21
Deputados Estaduais estavam envolvidos e também
estavam enrolados, querendo me tirar o mandato.
Com o exemplo de vida que eu vivi e o que eu
passei como Governador, eu jamais quero que isso...
Mesmo o meu adversário, que é o Governador que
está lá, o Confúcio Moura.
Se hoje o Estado não vai bem, é problema dele,
porque é incompetente, não tira o pé do chão, não
sabe administrar e não tem pulso. Porque o Estado
nós entregamos para ele redondo.
Agora, ao mesmo tempo, em nenhum momento,
eu o atrapalhei em nada aqui no que pudesse fazer. O
exemplo está aqui: na semana passada, retrasada, o
Governo de Rondônia, a Bancada, alguns Parlamentares vieram ao Supremo Tribunal Federal falar com o
Ministro, tentar a conciliação da revisão da dívida do
Beron. A dívida do Beron, Sr. Presidente, infelizmente,
foi por má gestão do Governo Federal, do RAET, na
época, na gestão do PMDB no meu Estado, que, de
R$48 milhões, deu prejuízo de R$548 milhões.
Eu, Governador Ivo Cassol, e está aqui meu amigo, parceiro, Carlos Magno, Deputado Federal, que foi
meu Secretário e Chefe da Casa Civil, Prefeito de Ouro
Preto, Secretário de Agricultura do Estado, entrei, em
2003, na Justiça. Esta Casa aqui, o Senado, aprovou
resolução não para perdoar a dívida de Rondônia. Aprovou sabe o quê, Sr. Presidente? Aprovou a revisão da
dívida do Beron. E, com essa revisão, os técnicos do
Tribunal de Contas juntamente com o Supremo Tribunal Federal apuraram que o Estado de Rondônia tem
direito a um desconto de mais de R$1 bilhão.
Esses mesmos da BR-364 aqui.
Foram ao Ministério e nem sequer mandaram convite para nós. E, se facilitar, amanhã vão dizer também
que são os pais da criança, ou as mães da criança. Eu
não quero ser o pai, não quero ser a mãe, não quero ser o padrasto, nem a madrasta, eu simplesmente
continuo trabalhando pelo povo do meu Estado, inde-
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pendentemente de alguns políticos quererem levar o
mérito de toda a situação.
Mas quem entrou na Justiça, quem entrou no Senado para se rever a dívida foi o na época Governador
Ivo Cassol. E hoje, se Deus quiser, vamos economizar
R$1 bilhão. Agora, o que estão fazendo, sim, o Governo que está lá, com o Vice, é endividando o Estado de
Rondônia em mais de R$1,2 bilhão.
Mas, além disso tudo, até com recurso federal
que nós estamos trabalhando, liberando junto, alguém
querer levar o nome e o mérito sozinho, infelizmente,
é degradante, é humilhante, não para mim, porque eu
tenho boca; eu falo; eu uso a tribuna. Quando está errado, eu não concordo; tenho meio de comunicação,
mas sou autêntico e verdadeiro, porque, ao mesmo
tempo, infelizmente, a mentira tem perna curta. Aqui
mesmo diz: em 2010, no Orçamento de 2010 – repetindo pela terceira vez –, foi colocada uma emenda,
e não foi empenhada, não foi liberada. É porque, naquele ano de 2010, o pessoal estava sem moral para
liberar esse dinheiro...
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ... só foi
liberado em 2011, porque também estava junto como
parceiro o Senador e ex-Governador Ivo Cassol. Trabalhamos juntos, independentemente de cor partidária,
porque carne de pescoço, nó cego e sem-vergonha
tem em tudo quanto é partido. Mas também tem gente boa em tudo quanto é partido. E é com as pessoas
de bem que eu trabalho e vou continuar trabalhando
integrado por Rondônia, integrado pela Amazônia e
integrado pelo Brasil.
Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente. Desculpe-me a verdadeira exposição, mas, infelizmente, nós,
como políticos, que trabalhamos unidos e integrados,
nós não buscamos louros, mas, simplesmente, o que
a gente busca, não dos nossos eleitores, porque os
nossos eleitores nos elegeram para trabalhar, mas dos
nossos colegas, é o reconhecimento, porque, quando
é trabalhado em grupo, o fortalecimento, as ações e o
resultado são sempre maiores.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Quando
um puxa para um lado e o outro puxa para o outro, infelizmente, quem perde é a população de Rondônia.
Não é por causa disso; porque está aqui, que liberaram
o viaduto de Ji-Paraná; porque fizeram isso e fizeram
aquilo que eu vou trabalhar contra. Não, vou continuar trabalhando, vou continuar defendendo. Da mesma
maneira, eu vou continuar defendendo, como eu de-
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fendi uma emenda para o porto de Ji-Paraná. Não dá
para admitir uma cidade igual a Ji-Paraná estar com
um aeroporto da maneira como está hoje a pista. A
qualquer momento, a Anac pode interditar. E aí é prejuízo para o coração do Estado de Rondônia. Já era
para ter ser sido feito lá atrás, não foi feito. Ao mesmo
tempo, está lá uma emenda de Bancada para o Exército se plantar dentro da região de Ji-Paraná, como
também há uma emenda de Bancada para atender
ao Município de Ji-Paraná.
É um trabalho, Sr. Presidente, integrado, de todos nós da Bancada juntos. De todo mundo. Lá tem o
PT, tem o PMDB, tem o PDT; lá tem o PTB, mas nós
temos um compromisso mútuo...
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ... de trabalharmos para o nosso Estado, levando recursos para
lá e, ao mesmo tempo, tendo humildade de divulgar o
trabalho integrado dos seus colegas, seja Deputado
Federal, seja Senador.
Portanto, agradeço o carinho especial. À população do meu Estado, fica o meu abraço. Obrigado
pelo carinho. Vocês me conhecem. Vocês sabem que
eu não aguento quando o pessoal... Se tivesse sido
empenhado esse dinheiro em 2010, eu ficava quieto, mas foi feito em 2011, e o que tem de 2011 para
cá que vai para o Estado de Rondônia, e que é do
Governo Federal, é igual à transposição. Eu também
faço parte disso. Eu também ajudei. Eu fui parceiro.
Eu não atrapalhei.
É só isso que eu quero aqui deixar claro.
Agradeço esse carinho especial.
Até numa próxima oportunidade, se Deus permitir.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Eu que agradeço.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 843,
de 2013, do Presidente da Câmara dos Deputados,
submetendo à apreciação desta Casa o Projeto de
Lei de Conversão nº 8, de 2013, que altera a Lei nº
10.836, de 9 de janeiro de 2004, para ampliar a idade limite de crianças e adolescentes que compõem
as unidades familiares beneficiárias do Programa
Bolsa Família elegíveis ao recebimento do benefício
para a superação da extrema pobreza, e dá outras
providências (proveniente da Medida Provisória nº
590, de 2012).
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – Com referência ao Projeto de Lei de Conversão
nº 8, de 2013, que acaba de ser lido, a Presidência
comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para a
apreciação da matéria encontra-se esgotado e o de
sua vigência foi prorrogado por ato do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 9 de
maio de 2013.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 91, de
2010, do Senador Paulo Paim, que acrescenta § 9º e §
10º ao art. 57, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
A Presidência comunica que ao Projeto foi apresentada a Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), como
conclusão do parecer da Comissão de Assuntos Sociais.
Foi oferecida a Emenda nº 2-Plen.
A matéria retorna à Comissão de Assuntos Sociais, para análise da emenda.
É a seguinte a Emenda:
EMENDA Nº 2 – PLEN (REDAÇÃO)
(ao Substitutivo do PLS nº 91, de 2010)
O § 1º do art. 18-A constante no Substitutivo
aprovado do Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2010,
passa a vigorar com a seguinte redação.
Art. 18-A (.....)
........................................................................
§ 1º Ao segurado que tenha renunciado ao
benefício da aposentadoria fica assegurado o
direito à concessão de nova aposentadoria, no
âmbito do Regime Geral de Previdência Social,
utilizando-se a contagem do tempo de contribuição que serviu de base para a concessão
do benefício objeto da renúncia e a contagem
do tempo de contribuição anterior e posterior
à renúncia, bem como o direito ao cálculo de
nova renda mensal do benefício, na forma do
regulamento.
Justificação
Após análise no texto do substitutivo, do relatório
do Senador Paulo Davim, ao Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2010, verificamos um pequeno erro em
sua redação. Dessa forma, é que estamos propondo
a seguinte emenda de redação, inserindo no texto o
termo “anterior.”
Como todos podem ver na ementa do substitutivo do nobre Relator, como também no relatório, ele
sempre deixou muito claro que a renúncia para o cál-
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culo do novo benefício teria como base o tempo de
contribuição anterior e posterior à renúncia. Para evitar
qualquer dúvida da intenção do legislador propomos
esta emenda de redação ao artigo 18-A, parágrafo
primeiro.Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
(À Comissão de Assuntos Sociais.)
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 387, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensamento do Projeto de Lei nº. 591/2011-Complementar, dos projetos que tramitam em conjunto com ele,
em virtude da aprovação dos Requerimentos números
187/2012 e 173/2013.
Sala das Sessões, 6 de maio de 2013. – Senador
Ruben Figueiró.
REQUERIMENTO Nº 388, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 86, de 2012 –
Complementar, que se encontra tramitando em conjunto
com os Projetos de Lei do Senado nº 150, de 2005;
90, 180, 298, 414, 540, de 2007; 66, 72, 265 e 482, de
2008; 12, 128, 175, 229, 230, 243, 248, 302, 315, 350,
450 e 507, de 2009; 21, 538, 591, 719, 75, de 2011; 62,
113, 135, 376 e 382, de 2012, todos complementares,
haja vista o projeto não versar sobre mesma matéria,
ainda que trate da Lei de Responsabilidade Fiscal,
pois seu escopo é diverso das proposições apensadas.
Sala das Sessões, – Senador Francisco Dornelles.
REQUERIMENTO Nº 389, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, que os Projetos de Lei do
Senado a seguir arrolados passem a tramitar em conjunto, por regularem a mesma matéria:
PLS nº 240, de 2006 (Senador Flexa Ribeiro);
PLS nº 99, de 2012 (Senador Aloysio Nunes
Ferreira);
PLS nº 375, de 2012 (Senador Walter Pinheiro); e
PLS nº 124, de 2013 (Senador Wellington Dias).
Justificação
As proposições em questão têm a correlação regimental necessária para sua tramitação em conjunto,
a teor do que dispõe o art. 258, do RISF. Com efeito, o
indigitado artigo estabelece que as proposições que
regulem a mesma matéria poderão tramitar em conjun-
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to, o que se verifica no presente caso, razão pela qual
seu apensamento é medida necessária para conferir
celeridade processual à tramitação dessas matérias
nesta Casa.
Sala das Sessões, de abril de 2013. – Senador
Alvaro Dias, Vice-Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 390, DE 2013
Requeiro, na forma do disposto no caput do art.
258 do Regimento Interno do Senado Federal, que
o Projeto de Lei do Senado (PLS) Complementar nº
124/2013 tramite em conjunto com os PLS Complementares nº 150 de 2005, e 21 de 2011, tramite também em
conjunto com os seguintes Projetos de Lei do Senado
Complementares nº 229 de 2009 (que já tramita em
conjunto com os PLS Complementares nº 175, 248 e
450 de 2009); com o Projeto de Lei do Senado Complementar nº 230de 2009 (que tramita com os PLS
Complementar nº 302 de 2009); com o Projeto de Lei
do Senado Complementar nº 298 de 2007 (que tramita
em conjunto com os PLS Complementares nº 414 de
2007, 66 e 72 de 2008); como também os Projetos de
Lei do Senado Complementares nº 62, 86, 99, 113,
135, 376, 382 de 2012; 75, 538, 591 e 719 de 2011;
12, 128, 243, 315, 350, e 507 de 2009; 265 e 482 de
2008; 180 e 540 de 2007; todos por versarem sobre a
mesma matéria Lei de Responsabilidade Fiscal.
Sala das Sessões, de abril de 2013. – Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão publicados e incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 391, DE 2013
Senhor Presidente,
Tendo sido indicado por Vossa Excelência para
representar o Senado Federal junto à delegação do
Excelentíssimo Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura Marcelo Crivella em visita a Israel, requeiro,
nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença, para me ausentar dos trabalhos
desta Casa no período de 9 a 13 de junho de 2013,
para atender à mencionada missão.
Comunico, nos termos do art. 39, Inciso I, do Regimento Interno que estarei ausente do País no período
de 8 a 16 de junho de 2012.
Sala das Sessões, – Senador Wilder Morais.
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 392, DE 2013
Requeremos, nos termos dos arts. 218 e 221
do Regimento Interno e de acordo com as tradições
da Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento,
ocorrido no dia 3 de maio de 2013, do Sr. Silvio Marcio
Conde de Paiva.
a) inserção em ata de voto de profundo pesar; e
b) apresentação de condolências a sua esposa,
a Sra. Wilma Wanderley de Paiva, e aos seus três
filhos, Márcio, Maria Ângela e Mauro.
O homenageado era figura de relevo no Estado de
Alagoas, tendo atuação destacada como engenheiro;
empresário; ex-diretor superintendente e acionista do
Grupo Técnico Wanderley — Usina Coruripe; Conselheiro do Sindaçúcar Alagoas; ex-integrante da diretoria da Fundação Pierre Chalita e membro do Conselho
Estratégico da Organização Arnon de Mello (OAM).
Sala das Sessões, de maio de 2013. – Senador
Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 393, DE 2013
Fundamentado no que preceitua o art. 222, do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro voto
de congratulações ao Excelentíssimo Senhor Luiz
Fernandes Rocha, Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, pela brilhante iniciativa da Polícia Civil ao deflagrar a “Operação Blitz”,
cujo escopo se destinou à prisão dos responsáveis
pela emissão fraudulenta de carteiras nacionais de
habilitação.
Justificação
Impõe-se como medida de extremada importância manifestar votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor Luiz Fernandes Rocha, Secretário de
Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará,
pela brilhante iniciativa da Polícia Civil ao deflagrar a
“Operação Blitz”, cujo escopo se destinou à prisão dos
responsáveis pela emissão fraudulenta de carteiras
nacionais de habilitação.
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Referimo-nos à Polícia Civil do Pará, por ele comandada, que deflagrou a “Operação Blitz” na manhã
desta terça-feira, 7, para prender acusados de fraudar
a emissão de Carteira Nacional de Habilitação, cujo
resultado culminou com 69 pedidos de prisões preventivas e 86 mandados de busca e apreensão, sendo que 34 detenções foram executadas até o final da
manhã desta terça-feira, incluindo membros de alguns
Centros de Formação de Condutores, as chamadas
auto-escolas, que facilitavam o processo de emissão
por meio fraudulento.
Certamente que essas investigações em muito
contribuíram para evitar que pessoas não habilitadas,
na forma da lei, viessem a cometer acidentes e ceifar
vidas inocentes, posto que as pessoas que usufruíam
desse processo fraudulento sequer realizavam os exames determinados pelo Código de Trânsito Brasileiro.
Portanto, senhoras e senhores Senadores, espero o apoio de Vossas Excelências para uma justa
homenagem que se reveste do mais merecido respeito
deste Poder.
Sala das Sessões, de maio de 2013. – Senador
Mário Couto.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 394, DE 2013
Requeiro nos termos do artigo 218 do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja inserido em ata
voto de pesar pelo falecimento do Sr. Olival Tenório e
nos termos do artigo 221, I, a apresentação de condolências a sua família.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Sala das Sessões, – Senador Benedito de Lira,
PP/AL.
REQUERIMENTO Nº 395, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e art.
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do
compositor e zoólogo Paulo Vanzolini, no domingo, 28
de abril último, aos 89 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, vítima de complicações decorrentes de uma pneumonia, bem como apresentação de
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condolências a sua mulher, a cantora Ana Bernardo,
e aos cinco filhos.
Justificação
O meio ambiente e o samba estão de luto, Paulo
Vanzolini, um dos grandes ícones do samba paulistano
e renomado zoólogo faleceu. Compositor dos clássicos
“Ronda”, “Volta por Cima” e “Praça Clóvis”, Vanzolini
teve suas músicas interpretadas pelos grandes nomes
da música popular brasileira, como Chico Buarque,
Maria Bethânia e Paulinho da Viola. Na zoologia, podemos destacar o incansável trabalho de desvendar
parte do mistério que cerca a origem da biodiversidade amazônica.
Paulo Emílio Vanzolini nasceu em São Paulo, em
25 de Abril de 1924. Filho de um engenheiro, foi para
o Rio de Janeiro, com a família, quando tinha quatro
anos mas voltou para São Paulo dois anos depois.
A paixão pelo samba surgiu desde que tinha
dez anos de idade. Desde cedo, habituou-se a ouvir
sambas nas rádios. Cursou o primário no Instituto Rio
Branco e depois concluiu o ginásio numa escola pública
estadual. Gostava de ir aos bailes na sede do Glorioso Futebol Clube, perto de sua casa, e lá se sentava
ao lado da orquestra, somente para ouvir música. Na
adolescência começou a frequentar rodas de malandros, cultivando desde então uma combinação peculiar
entre boemia e paixão pelos estudos. O interesse por
zoologia de vertebrados levou-o a cursar a Faculdade
de Medicina, aos 18 anos. O serviço militar interrompeu seus estudos por dois anos. Assim que retomou
o curso de medicina começou a dar aulas no Colégio
Bandeirantes e foi trabalhar no Museu de Zoologia, da
Universidade de São Paulo. Formou-se em 1947, casou
no ano seguinte, e foi para os EUA, onde se doutorou
em zoologia, na Universidade de Harvard.
Antonio Carlos Prado, em seu artigo na Revista
Isto É, definiu Paulo Vanzolini como o grande cientista,
o grande compositor que, dotado de uma grande delicadeza vangloriou São Paulo nas suas músicas e com
seu trabalho junto ao Museu de Zoologias da Universidade de São Paulo, que dirigiu por 31 anos. Quando
comentavam seu lado de zoólogo ele dizia: “Quando
Deus me fez zoólogo sabia o que estava fazendo”. Com
a ajuda de Aziz Ab’Saber, da USP, e Ernest Williams,
de Harvard, Vanzolini propôs uma explicação para a
origem da biodiversidade amazônica: no passado a
Floresta Amazônica teria encolhido e se expandido
diversas vezes. Com o espalhamento da floresta nos
períodos úmidos as espécies se misturavam, e assim
juntando os dados os três cientistas demonstraram
como teria se formado parte da biodiversidade que
hoje encontramos na Amazônia.
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Em 1993, depois de três décadas como diretor
do Museu de Zoologia, teve aposentadoria compulsória, mas continuou trabalhando de segunda a sábado na instituição. “É a única coisa de que gosto, a
única coisa que sei fazer [...]. Um dia eu nasci e já
era zoólogo”, comentou, em 2002, à revista “Scientific American Brasil”.
O cientista e pesquisador foi também um dos grandes nomes do samba paulista, compositor de clássicos
como Ronda, Praça Clóvis e Volta por Cima. Ainda na
faculdade de Medicina, integrou as “caravanas” musicais
do Centro Onze de Agosto, da Faculdade de Direito,
participando de shows no interior. Mas a paixão pela
música veio na virada de 1948 para 1949 em Boston,
quando fazia doutorado na Universidade de Harvard,
nos Estados Unidos.
Era considerado compositor bissexto. Compunha
nas horas vagas e suas músicas chegavam a demorar
um ano para ficarem prontas. “Não tenho carreira de
compositor. Música, para mim, é um hobby. Trabalho
15 horas por dia como zoólogo, adoro minha profissão.
Não sei cantar, nem sei a diferença entre o tom maior
e o menor”, disse, em 1997, em entrevista à Folha.
“Na primeira vez que entrei num bar de jazz eu quase
desmaiei”, contou ao Museu da Pessoa.
A primeira composição, “Ronda”, é de 1951, ano
em que também publicou o volume de poemas “Lira”,
pelos Cadernos do Clube de Poesia de São Paulo. A
canção seria gravada só dois anos depois, em 1953,
no lado B de um LP de Inezita Barroso, de quem era
amigo. Ficaria famosa na voz de Marcia, uma das intérpretes preferidas do compositor, nos anos 1960, e
ganharia o país graças também a intérpretes como
Bethânia, Carmen Costa, Angela Maria e Nora Ney.
Para Vanzolini ninguém entendera a ironia contida na
letra, “é uma piada, a mulher está atrás do cara para
desperdiçar um pente de revólver”.
Em 1963, foi a vez de o cantor Noite Ilustrada
lançar a segunda composição de Vanzolini a ser gravada, “Volta por Cima” -– antes recusada por Inezita,
que a considerou pouco comercial. A gravação, além
de se tornar conhecida no país inteiro, foi incluída no
filme “O Dragão da Maldade” contra o “Santo Guerreiro” (1969), que renderia a Glauber Rocha o prêmio de
melhor diretor no Festival de Cannes. A música faria
sucesso também na voz de Jair Rodrigues.
Só em 1967, mais de 20 anos depois de começar
a compor, Vanzolini teria um disco inteiro gravado com
suas canções. Produzido por seus amigos Luís Carlos
Paraná (dono do lendário bar Jogral) e Marcus Pereira,
“11 Sambas e uma Capoeira” teve músicas interpretadas por nomes como Chico Buarque (“Praça Clóvis” e
“Samba Erudito”), Cristina Buarque (“Chorava no Meio

MAIO DE24055
2013

Quarta-feira 8

da Rua”) e o próprio Paraná (“Capoeira do Arnaldo”).
Anos depois, esse seria considerado pelo compositor
como seu único disco “que presta”.
Em 2010, 47 dos seus mais de 150 artigos científicos foram reunidos no livro Evolução ao Nível de
Espécie: Répteis da América do Sul, organizado por
Andrea Bartorelli, Murilo de Andrade Lima Lisboa,
Virginio Mantesso-Neto e Dione Seripierri e apoiado
pela FAPESP.
Vanzolini foi membro da Academia Brasileira de
Ciências (ABC), agraciado com a Grã-Cruz da Ordem
Nacional do Mérito Científico, premiado pela Fundação Guggenheim, em Nova York, por sua contribuição
para o progresso da ciência e ganhador do Prêmio
Conrado Wessel 2011.
Foi homenageado com a nominação de pelo
menos 15 táxons de insetos, anfíbios, répteis, aracnídeos e até um mamífero – Alpaida vanzolinii (1988),
Vanzosaura ( 1991) e Anolis vanzolinii (1996), entre
outros. Seu corpo foi enterrado nesta segunda-feira, 29
de abril, no Cemitério da Consolação, em São Paulo.
Sua história dupla, dividida entre duas paixões –
a música e a zoologia – rendeu o documentário “Um
Homem de Moral” (2009). A obra do cineasta Ricardo
Dias registra os preparativos para um show realizado
em 2003 no SESC Vila Mariana. Com o mesmo diretor, Vanzolini filmou outros dois documentários, ambos
sobre sua vida na área científica.
Entre suas publicações estão “Tempos de cabo”
(1981) e “Lira” (1952). A discografia conta com discos
como “Onze sambas e uma capoeira”, de 1967, com
12 composições interpretadas por artistas como Chico
Buarque, Adauto Santos, Luiz Carlos Paraná e Mauricy Souza e com arranjos de Toquinho. Outro álbum
lançado por Vanzolini é “Por ele mesmo”, que saiu em
1981 e foi o primeiro no qual ele também cantou.
“Samba é paciência”, sempre repetia Vanzolini.
Em conversa com o pesquisador Assis Ângelo, ele
contou que levou 25 anos para terminar a letra de “Pedacinhos do Céu”. Autodeclarado duro de ouvido e incapaz de escrever ou ler partituras, Vanzolini começou
a compor seus sambas tipicamente paulistanos ainda
no início dos anos 40, foram cerca de 70 cações, uma
das últimas foi “Quando Eu For, Eu Vou Sem Pena”,
gravada por Chico Buarque em 1997.
No mês passado, Vanzolini foi um dos 87 artistas
a se apresentar em evento no Teatro Oficina promovido pela Casa de Francisca, pequena casa de shows paulistana. Também em março, recebeu o Prêmio
APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) pelo
conjunto da obra.
Falar de Vanzolini obrigatoriamente é falar de
Ronda e Volta Por cima, que eu gostaria de citar aqui:
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Ronda
De noite eu rondo a cidade
A te procurar sem encontrar
No meio de olhares espio em todos os bares
Você não está
Volto pra casa abatida
Desencantada da vida
O sonho alegria me dá
Nele você está
Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse
Esse alguém me diria
Desiste, esta busca é inútil
Eu não desistia
Porém, com perfeita paciência
Volto a te buscar
Hei de encontrar
Bebendo com outras mulheres
Rolando um dadinho
Jogando bilhar
E neste dia então
Vai dar na primeira edição
Cena de sangue num bar
Da avenida São João
Volta Por Cima
Chorei, não procurei esconder
Todos viram, fingiram
Pena de mim, não precisava
Ali onde eu chorei
Qualquer um chorava
Dar a volta por cima que eu dei
Quero ver quem dava
Um homem de moral não fica no chão
Nem quer que mulher
Venha lhe dar a mão
Reconhece a queda e não desanima
Levanta, sacode a poeira
E dá a volta por cima
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 396, DE 2013
Fundamentado no que preceitua o Art. 222, do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro voto de
congratulações ao Ilustríssimo Senhor Walter Wanderely de Paula Pena, Diretor Geral do Departamento de
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Trânsito do Estado do Pará, pelo total apoio à Polícia
Civil do Estado do Pará na “Operação Blitz”, cujo escopo se destinou à prisão dos responsáveis pela emissão fraudulenta de carteiras nacionais de habilitação.
Justificação
Impõe-se como medida de extremada importância manifestar votos de congratulações ao Ilustríssimo
Senhor Walter Wanderely de Paula Pena, Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará,
pelo total apoio à Polícia Civil do Estado do Pará na
“Operação Blitz”, cujo escopo se destinou à prisão dos
responsáveis pela emissão fraudulenta de carteiras
nacionais de habilitação.
Certamente que referido apoio ressoa como um
benefício à sociedade paraense, uma vez que em
muito contribuirá para evitar que pessoas não habilitadas, na forma da lei, venham a cometer acidentes e
ceifar vidas inocentes, tendo em vista que as pessoas que usufruíam desse processo fraudulento sequer
realizavam os exames determinados pelo Código de
Trânsito Brasileiro.
Portanto, senhoras e senhores Senadores, espero o apoio de Vossas Excelências para uma justa
homenagem que se reveste do mais merecido respeito
deste Poder.
Sala das Sessões, de maio de 2013. – Senador
Mário Couto.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
REQUERIMENTO Nº 397, DE 2013
Fundamentado no que preceitua o Art. 222, do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro voto
de congratulações ao Ilustríssimo Senhor Ribamar
Firmino, Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do
Pará, pela brilhante iniciativa de deflagrar a “Operação
Blitz”, cujo escopo se destinou à prisão dos responsáveis pela emissão fraudulenta de carteiras nacionais
de habilitação, após um ano de investigação.
Justificação
Impõe-se como medida de extremada importância manifestar votos de congratulações ao Ilustríssimo
Senhor Ribamar Firmino, Delegado Geral da Polícia
Civil do Estado do Pará, pela brilhante iniciativa de
deflagrar a “Operação Blitz”, cujo escopo se destinou
à prisão dos responsáveis pela emissão fraudulenta
de carteiras nacionais de habilitação, após um ano de
investigação.
Certamente que referida investigação, que culminou com a prisão de vários responsáveis pelas fraudes na emissão de carteiras nacional de habilitação,
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ressoa como um benefício à sociedade paraense, uma
vez que em muito contribuirá para evitar que pessoas
não habilitadas, na forma da lei, venham a cometer
acidentes e ceifar vidas inocentes, tendo em vista que
as pessoas que usufruíam desse processo fraudulento
sequer realizavam os exames determinados pelo Código de Trânsito Brasileiro.
Portanto, senhoras e senhores Senadores, espero o apoio de Vossas Excelências para uma justa
homenagem que se reveste do mais merecido respeito
deste Poder.
Sala das sessões, de maio de 2013. – Senador
Mário Couto.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão encaminhados à Comissão de Copnstituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
OF. Nº 25/13-GLDEM
Brasília, 7 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Jayme
Campos para exercer o cargo de Vice-Líder do Partido
Democratas no Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder
do Democratas no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 23, DE 2013
Acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias para disciplinar a compensação da União aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios devido
à perda de receita decorrente da redução
das alíquotas nas operações e prestações
interestaduais do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.
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As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:
“ Art. 98. A União compensará os Estados e
Distrito Federal que perderem receita por conta da redução das alíquotas nas operações e
prestações interestaduais do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS, em montante, critérios,
prazos e condições definidos em lei.
§ 1º A compensação será transferência obrigatória e anual, por um prazo de vinte anos, a
partir do exercício seguinte ao da aprovação
de resolução de que trata o inciso IV, § 2º, do
art. 155 da Constituição Federal.
§ 2º A compensação corresponderá à perda
estimada de receita de ICMS e será feita mediante crédito, em moeda corrente, à conta
bancária do beneficiário.
§ 3º A União entregará aos Estados setenta e
cinco por cento da compensação e, diretamente aos Municípios, vinte e cinco por cento da
compensação, conforme coeficiente individual
de participação na distribuição da receita de
ICMS do respectivo Estado.
§ 4º A estimativa de perda de receita de ICMS
considerará os resultados apurados na balança interestadual de operações e prestações
destinadas a contribuintes de ICMS, além de
outras informações complementares.
§ 5º Não será compensada a perda de receita decorrente da concessão pelos Estados e
Distrito Federal de incentivos ou benefícios
fiscais ou financeiros relacionados direta ou
indiretamente ao ICMS.
§ 6º A compensação poderá ser, parcial ou integralmente, condicionada ao disciplinamento
dos incentivos ou benefícios fiscais ou financeiros concedidos em desrespeito à lei.
§ 7º O projeto de lei do orçamento anual enviado ao Congresso Nacional, conforme § 6º
do art. 166 da Constituição Federal, conterá
dotação e subtítulo específicos para a compensação, além de memória de cálculo detalhada
por Estado e Distrito Federal.”
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação.
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Justificação
A União e os Estados e Distrito Federal vivem
um período de franca e rica discussão sobre as principais questões federativas. Está na pauta de negociação temas variados como Fundo de Participação dos
Estados, contratos de renegociação de dívidas junto à
União, distribuição das participações na exploração do
petróleo e ICMS. A Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) aqui apresentada diz respeito a este último tema.
Há um diagnóstico segundo o qual a disseminação de incentivos e benefícios por meio da alíquota interestadual de ICMS chegou ao limite, trazendo
prejuízos ao País e aos próprios Estados envolvidos.
Tal constatação levou a União a enviar ao Congresso
Nacional a Medida Provisória (MPV) nº 599, de 2012,
o Projeto de Resolução do Senado nº 1, de 2013, e o
Projeto de Lei Complementar nº 238, de 2013.
Desde então, os debates buscam a melhor maneira
de enfrentar o problema, mas em alguns momentos as
negociações parecem chegar a um impasse. Um deles
diz respeito à compensação para as perdas de receita decorrente da redução da alíquota interestadual de
ICMS. Os Estados estão seguros quanto ao regramento
da compensação por meio de lei ordinária. O histórico
de desentendimentos em torno da compensação feita
com base na Lei Kandir ajudou a criar essa percepção.
A PEC ora apresentada visa dar aos Estados
mais garantias quanto à efetiva compensação das
suas perdas, caso se inicie o cronograma de progressiva redução da alíquota interestadual de ICMS. O
texto proposto constitucionaliza a compensação, que
será considerada transferência obrigatória, e aponta
as principais diretrizes a norteá-la, deixando claro o
início, a duração, o modo, a previsão no orçamento e
a equivalência com as perdas.
Conto com o apoio dos Nobres Parlamentares
para conseguirmos aprovar esta Proposta e juntos
dar mais um passo rumo a um novo Pacto Federativo.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
Emendas Constitucionais
Emendas Constitucionais de Revisão
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS
Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º
ÍNDICE TEMÁTICO
Texto compilado
PREÂMBULO
Nós, ....................................................................
TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 1º ..................................................................
Art. 59. ................................................................
Subseção II
Da Emenda à Constituição
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
I – .....................................................................
§ 1º ....................................................................
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 4º .....................................................................
Subseção III
Das Leis
Art. 61. .................................................................
Art. 154. .............................................................
Seção IV
Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir:
I – impostos sobre:
a) transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
b) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que
as operações e as prestações se iniciem no exterior.
c) propriedade de veículos automotores
II – adicional de até cinco por cento do que for
pago à União por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas nos respectivos territórios, a título do imposto
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previsto no art. 153, III, incidente sobre lucros, ganhos
e rendimentos de capital.
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
I – ................
IV – terá suas alíquotas máximas fixadas pelo
Senado Federal;
§ 2º O imposto previsto no inciso I, b, atenderá
ao seguinte:
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 3, de 1993)
I – será não-cumulativo, compensando-se o que
for devido em cada operação relativa à circulação de
mercadorias ou prestação de serviços com o montante
cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado
ou pelo Distrito Federal;
II – a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação:
a) não implicará crédito para compensação com
o montante devido nas operações ou prestações seguintes;
b) acarretará a anulação do crédito relativo às
operações anteriores;
III – poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;
IV – resolução do Senado Federal, de iniciativa do
Presidente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros,
estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e
prestações, interestaduais e de exportação;
V – é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações
internas, mediante resolução de iniciativa de um terço
e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;
b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa
da maioria absoluta e aprovada por dois termos de
seus membros;
VI – salvo deliberação em contrário dos Estados
e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso
XII, g, as alíquotas internas, nas operações relativas
à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as
operações interestaduais;
VII – em relação às operações e prestações que
destinem bens e serviços a consumidor final localizado
em outro Estado, adotar-se-á:
a) a alíquota interestadual, quando o destinatário
for contribuinte do imposto;
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b) a alíquota interna, quando o destinatário não
for contribuinte dele;
VIII – na hipótese da alínea a do inciso anterior,
caberá ao Estado da localização do destinatário o
imposto correspondente à diferença entre a alíquota
interna e a interestadual;
IX – incidirá também:
a) sobre a entrada de mercadoria importada do
exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a
consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim como
sobre serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o estabelecimento
destinatário da mercadoria ou do serviço;
a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda
que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer
que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado
onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento
do destinatário da mercadoria, bem ou serviço; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;
X – não incidirá:
a) sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados, excluídos ou semi-elaborados
definidos em lei complementar;
a) sobre operações que destinem mercadorias
para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o
aproveitamento do montante do imposto cobrado nas
operações e prestações anteriores; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003)
b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis
líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;
c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art.
153, § 5º;
d) nas prestações de serviço de comunicação
nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons
e imagens de recepção livre e gratuita; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003)
XI – não compreenderá, em sua base de cálculo,
o montante do imposto sobre produtos industrializados,
quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos;
XII – cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
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c) disciplinar o regime de compensação do imposto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição
do estabelecimento responsável, o local das operações
relativas à circulação de mercadorias e das prestações
de serviços;
e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além
dos mencionados no inciso X, a
f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exportação
para o exterior, de serviços e de mercadorias;
g) regular a forma como, mediante deliberação
dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos
e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os
quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que
seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará
o disposto no inciso X, b; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) (Vide Emenda Constitucional
nº 33, de 2001)
i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também, na importação do
exterior de bem, mercadoria ou serviço. (Incluída pela
Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o
inciso I, b, do caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro tributo incidirá sobre operações relativas
à energia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos,
lubrificantes e minerais do País.
§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o
inciso I, b, do caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro tributo incidirá sobre operações relativas
à energia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos,
lubrificantes e minerais do País;
§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o
inciso II, b, do caput deste artigo e o art. 153, I e II,
nenhum outro tributo poderá incidir sobre operações
relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais
do País; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 3, de 1993)
§ 3º .....................................................................
§ 6º .....................................................................
II – .....................................................................
Seção V
Dos Impostos dos Municípios
Art. 156. .................................................................
Art. 165. .................................................................
Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano
plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento
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anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do
Regimento Comum.
§ 1º .....................................................................
§5º .....................................................................
§ 6º Os projetos de lei do plano plurianual, das
diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão
enviados pelo Presidente da República ao Congresso
Nacional, nos termos da lei complementar a que se
refere o art. 165, § 9º.
§ 7º .....................................................................
Art. 167. ..................................................................
Art. 250. ..................................................................
Brasília, 5 de outubro de 1988. – ULYSSES GUIMARÃES, Presidente – Mauro Benevides, 1º Vice-Presidente – Jorge Arbage, 2º Vice-Presidente – Marcelo
Cordeiro, 1º Secretário – Mário Maia, 2º Secretário
– Arnaldo Faria de Sá, 3º Secretário – Benedita da
Silva, 1º Suplente de Secretário – Luiz Soyer, 2º Suplente de Secretário – Sotero Cunha, 3º Suplente de
Secretário – Bernardo Cabral, Relator Geral – Adolfo
Oliveira, Relator Adjunto – Antônio Carlos Konder
Reis, Relator Adjunto – José Fogaça, Relator Adjunto
– Abigail Feitosa – Acival Gomes – Adauto Pereira – Ademir Andrade – Adhemar de Barros Filho –
Adroaldo Streck – Adylson Motta – Aécio de Borba
– Aécio Neves – Affonso Camargo – Afif Domingos
– Afonso Arinos – Afonso Sancho – Agassiz Almeida – Agripino de Oliveira Lima – Airton Cordeiro
– Airton Sandoval – Alarico Abib – Albano Franco
– Albérico Cordeiro – Albérico Filho – AlceniGuerra – Alcides Saldanha .
....................................................................................
TÍTULO X
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Art. 1º .....................................................................
Art. 97. ...................................................................
I – ......................................................................
§18. .....................................................................
Brasília, 5 de outubro de 1988. – Ulysses Guimarães, Presidente – Mauro Benevides, 1º Vice-Presidente – Jorge Arbage, 2º Vice-Presidente – Marcelo
Cordeiro, 1º Secretário – Mário Maia, 2º Secretário
– Arnaldo Faria de Sá, 3º Secretário – Benedita de
Silva, 1º Suplente de Secretário – Luiz Soyer, 2º Suplente de...
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – A proposta de emenda à Constituição que acaba
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 158, DE 2013
Isenta de taxas a emissão da segunda via
de documentos furtados ou roubados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É isenta da cobrança de taxas a confecção da segunda via de documentos que tenham sido
furtados ou roubados e cuja emissão seja atribuição
de órgão ou ente público federal.
Art. 2º Para obter a isenção de que trata o art. 1º,
a vítima deve apresentar ao órgão emissor o respectivo
boletim de ocorrência policial, no qual deverá constar
a enumeração dos documentos furtados ou roubados.
Art. 3º Aquele que tiver comunicado falsamente
à autoridade o crime de furto ou de roubo para a obtenção da isenção de que trata esta Lei deverá pagar,
além das correspondentes taxas para a emissão dos
documentos, multa, sem prejuízo de sua responsabilização civil e penal.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Com a crescente violência nos centros urbanos
brasileiros, as autoridades públicas perderam completamente o controle sobre a subtração delituosa dos bens
materiais dos cidadãos, entre os quais se incluem até
mesmo seus documentos. Quanto ao apoderamento
criminoso desses específicos objetos, aliás, cumpre
observar que sequer há estimativas de fato confiáveis
sobre a quantidade de cédulas de identidade, carteiras de trabalho, títulos de eleitor e outros documentos
irremediavelmente perdidos devido à ação de larápios.
Não importa aqui discutir as razões de fundo –
socioeconômicas, políticas, administrativas – para a
frequência assombrosa com que furtos e roubos, além
de outros fatos delituosos, têm sido perpetrados no
País. Certa inferência, porém, parece-nos incontestável:
em razão de sua ação ineficiente, se não omissa, no
policiamento ostensivo e, portanto, na repressão aos
crimes mais comuns contra o patrimônio – além de na
própria preservação da ordem pública –, o Estado desempenha papel determinante para essa conjuntura.
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Assim, afigura-se verdadeiro despautério o fato de
que o Poder Público venha a se beneficiar, de alguma
forma, desse incômodo estado de coisas para o qual
ele mesmo concorre. E é precisamente o que acontece toda vez que uma vítima de semelhantes delitos
se vê obrigada a pagar a órgãos públicos taxas para
a emissão de novos exemplares dos documentos que
lhe foram subtraídos.
Atento a esse patente absurdo, o Poder Legislativo de diversas unidades federativas tem editado leis
estatuindo gratuidade para a confecção de novas vias
de documentos surrupiados. O exemplo mais antigo
talvez seja o da Lei nº 3.051, de 21 de setembro de
1998, do Estado do Rio de Janeiro, mas igualmente
merecem menção a Lei nº 13.455, de 11 de janeiro de
2002, do Estado do Paraná, e a Lei nº 2.443, de 31 de
março de 2011, do Estado de Rondônia.
Ao Poder Legislativo federal cumpre então, sem
imodéstia, repercutir a pertinente iniciativa dessas casas legislativas estaduais e promover a edição de lei
análoga de alcance nacional, o que poderá ser feito
precisamente pela aprovação desta proposição legislativa, que trazemos à apreciação dos nobres Pares.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Davim.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 159, DE 2013
Dispõe, na forma do que preceitua o Art. 7º,
Inciso IV, da Constituição Federal, de 05 de
outubro de 1988, a fixação em R$ 1.400,00
(um mil e quatrocentos reais), do valor do
Salário Mínimo Nacional, a entrar em vigor
no dia 01 de janeiro de 2014 e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Salário Mínimo Nacional, a partir de 01
de janeiro de 2014, passa a viger com o teto de R$
1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Certamente que alguns juristas e operadores do
direito, com conhecimento na área do Direito Constitucional, em especial, no processo legislativo bicameral
devem estar, ainda que de forma modesta, imaginando sobre a inconstitucionalidade que envolve o projeto que ora apresentamos. Contudo, em um Estado
Democrático de Direito como o Brasil, imperativo que
o Poder Público se faça presente e proporcione me-
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canismos de inclusão social, a exemplo do Programa
Bolsa Família (PBF), que é, em sua essência, um programa de transferência direta de renda que beneficia
famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza
em todo o País.
O povo brasileiro precisa muito mais que isso!
Precisa daquele olhar positivo do Estado que lhe garanta, além de assistências como essa, mas, sobretudo, da criação de mecanismos de inclusão que lhe
proporcione real e efetivo crescimento.
Este País, em que pese haver, sim, demonstrado
estar evoluindo no combate à pobreza e inclusão social, precisa, peremptoriamente, criar outros mecanismos que possam retirar essas famílias de tal condição.
Portanto, não basta, segundo o jargão popular, dar o
peixe, é preciso também ensinar a pescar.
De que adianta o Governo estar, por meio desses
programas sociais, amenizando a pobreza, sem oportunizar a essas famílias carentes reais condições de
salário para que possam, efetivamente, ter uma renda
digna, capaz de enfrentar a inflação galopante que nos
corrói o poder aquisitivo e é mascarada por meio de
medidas há muito experimentadas, que sempre nos
levam ao mesmo fim, o acúmulo de perdas.
Não há que se falar em falta de recursos para
fazer frente a esse novo valor do salário mínimo que
estamos propondo, quando o Governo Federal vem,
a cada ano, batendo recordes de arrecadação em impostos. Ora, é sabido que não há vinculação da receita
de impostos com determinadas obras, programas ou
serviços como contrapartida. Mas, de imperativo relevo
se indagar por qual motivo não se efetiva um salário
mínimo digno neste País, se essa foi a bandeira de
luta do Governo que hoje rege a Nação?
Esse sim é o retorno que se espera para se minimizar a pobreza neste País. É por meio de medidas
como esta que ora propomos que conseguiremos dar
reais e efetivas oportunidades às famílias carentes que,
indiscutivelmente, por falta de condição financeira, deixam de ascender, em face de um salário mínimo que
mal consegue comprar alimentos.
Não nos convence as projeções de reajustes para
o salário mínimo na ordem de 6,12% para o próximo
ano, cujo valor representará R$ 719,48, da forma como
evidenciado no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2014, enviado na última segunda-feira
pelo Executivo.
O Executivo argumenta, ainda, que o valor do salário mínimo, no entanto, pode ser ainda maior porque
pode ser revisto conforme a fórmula de reajuste estabelecida por lei, onde até o ano de 2015, o aumento
do mínimo corresponderá ao Produto Interno Bruto
(PIB) de dois anos anteriores mais a inflação apurada
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pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
acumulada nos 12 meses anteriores ao reajuste, bem
como prevê crescimento de 4,5% do Produto Interno
Bruto (PIB) em 2014 e inflação oficial também de 4,5%,
apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
O problema, Senhoras e Senhores Senadores, é
que há alguns anos o PIB deste País vem sendo revisto para baixo a cada ano, em face de o Governo não
estar conseguindo conter a inflação e o crescimento
econômico projetado pelo Banco Central.
Razões pelas quais Excelências é que esperamos
o apoio devido ao presente Projeto de Lei que, sem
qualquer sombra de dúvida, terá um valor e alcance
social de extremada importância às famílias reconhecidamente pobres deste País.
Sala das Sessões, – Senador Mário Couto.
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 160, DE 2013
Prever a destinação de no mínimo cinco por
cento dos recursos do Fundo Partidário para
promoção da participação política dos afrodescendentes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 44 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso VI:
“Art. 44. ..........................................................
........................................................................
VI – na criação e manutenção de programas
de promoção e difusão da participação política
dos afrodescendentes, conforme percentual
que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de cinco
por cento do total.
......................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O presente projeto de lei altera a Lei dos Partidos
Políticos (Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995),
para determinar a destinação do percentual mínimo
de cinco por cento dos recursos do Fundo Partidário
na criação e manutenção de programas de promoção
e difusão da participação política dos afrodescendentes, a exemplo da garantia hoje conferida pela citada
Lei à promoção da participação política das mulheres.

MAIO DE 2013

24064 Quarta-feira 8

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Como destaca Antonio Ozaí da Silva no artigo
intitulado Política e a questão racial, as condições históricas da inserção do negro na sociedade brasileira são
elementos facilitadores do controle e exclusão política.
Escravos na colônia e no império, sustentáculos do desenvolvimento econômico brasileiro durante décadas,
foram jogados no seio de uma sociedade fundada em
bases secularmente racistas.
Acrescenta o sociólogo que a política racial, através da ação direta dos negros, tem sido o caminho
mais fecundo para a defesa de uma população que,
em sua maioria, é mantida à margem da política institucional. Afinal, os negros aprenderam que só assim é
que conquistaram seu espaço, inclusive nas instituições
do Estado e nos partidos políticos. Em outras palavras,
consigna o sociólogo que a participação política dos
negros é necessariamente diferenciada, especialmente
porque a luta contra o racismo ainda não foi suficientemente abraçada por todos aqueles que acreditam e
lutam por uma sociedade justa e democrática.
Assim, no artigo A representação do negro na
política brasileira, Antonio Ozaí da Silva conclui que a
participação dos negros na política, assim como nos
demais setores da sociedade, como o mercado de trabalho e o acesso à educação superior, é minoritária
e, mesmo quando eles ocupam cargos prestigiados,
não estão livres do preconceito e do estigma da cor.
Diante dessa realidade, o movimento negro do
Partido Socialista Brasileiro (PSB), representado pela
Negritude Socialista Brasileira (NSB), tem encontrado
dificuldades para alcançar seus objetivos, em razão
de fatores como o analfabetismo, despolitização da
população negra, discriminação racial, falta de qualificação profissional e de autoestima dos negros, além
da carência de recursos financeiros.
Estudo realizado pela União de Negros pela Igualdade revelou que embora as bancadas afrodescendentes nas Casas do Congresso Nacional tenham aumentado nas eleições de 2010, o crescimento ainda é
modesto, visto que foram eleitos apenas quarenta e três
deputados federais e dois senadores negros. Por seu
turno, em sete Assembleias Legislativas estaduais não
há parlamentares declaradamente negros: Amazonas,
Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Destarte, entendemos que a medida proposta no
PLS em questão certamente constituirá uma ação concreta e eficaz em prol da inserção política dos negros e
da promoção da igualdade racial, atualmente mitigada
em razão de todos os óbices ora citados, tais como os
mais de trezentos anos de sistema escravocrata e os
cento e vinte e quatro anos de práticas discriminatórias em relação ao povo negro na sociedade brasileira.
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Por todo o exposto, contamos com o apoio dos
senadores e senadoras para a aprovação do projeto.
Sala de Sessões, – Senador João Capiberibe.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995.
Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal.
O Vice-Presidente da República no exercício do
cargo de Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º O partido político, pessoa jurídica de
direito privado, destina-se a assegurar, no interesse
do regime democrático, a autenticidade do sistema
representativo e a defender os direitos fundamentais
definidos na Constituição Federal.
....................................................................................
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
I – na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal, a qualquer título, observado neste último caso o limite máximo de
50% (cinquenta por cento) do total recebido; (Redação
dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
II – na propaganda doutrinária e política;
III – no alistamento e campanhas eleitorais;
IV – na criação e manutenção de instituto ou
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação
política, sendo esta aplicação de, no mínimo, vinte por
cento do total recebido.
V – na criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres conforme percentual que será fixado pelo órgão
nacional de direção partidária, observado o mínimo
de 5% (cinco por cento) do total. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
§ 1º Na prestação de contas dos órgãos de direção partidária de qualquer nível devem ser discriminadas as despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário, de modo a permitir o controle da Justiça
Eleitoral sobre o cumprimento do disposto nos incisos
I e IV deste artigo.
§ 2º A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo,
investigar sobre a aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário.
§ 3º Os recursos de que trata este artigo não
estão sujeitos ao regime da Lei nº 8.666, de 21 de
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junho de 1993. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.504,
de 30.9.1997)
§ 4o Não se incluem no cômputo do percentual
previsto no inciso I deste artigo encargos e tributos de
qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 5o O partido que não cumprir o disposto no
inciso V do caput deste artigo deverá, no ano subsequente, acrescer o percentual de 2,5% (dois inteiros
e cinco décimos por cento) do Fundo Partidário para
essa destinação, ficando impedido de utilizá-lo para finalidade diversa. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
....................................................................................
(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Constituição, Justiça
e Cidadania; cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 161, DE 2013
(COMPLEMENTAR)
Estabelece critérios especiais de tributação,
com o objetivo de prevenir desequilíbrios
da concorrência, nos termos do art. 146-A
da Constituição Federal.
Art. 1º Com o objetivo de prevenir desequilíbrios
da concorrência, a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios ficam autorizados a adotar, mediante
lei específica, os critérios especiais de tributação disciplinados nesta Lei Complementar, em conformidade
com o art. 146-A da Constituição Federal.
Parágrafo único. Fica ressalvada a competência
suplementar da União para o estabelecimento, mediante lei, de normas tributárias destinadas à prevenção
de desequilíbrios da concorrência.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar,
entende-se como:
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II – concentração da incidência do tributo em
determinada fase do ciclo econômico;
III – pauta de valores mínimos na determinação da base de cálculo para fins de incidência
de alíquota ad valorem, tendo em vista o preço
normal do produto ou serviço, em condições de
livre concorrência;
IV – alíquota específica, tendo por base unidade
de medida adotada;
V – instalação obrigatória de medidores de peso,
volume ou vazão;
VI – regime especial de fiscalização e apuração
de tributos;
VII – suspensão ou cassação de registro especial
para funcionamento de empresa cujas atividades
estejam sujeitas a autorização governamental.
§ 1º Na hipótese do inciso III, os valores mínimos
deverão ter por base pesquisas de mercado e poderão
ser revistos periodicamente, nos termos da lei.
§ 2º A lei poderá prever a imposição de penas
pelo descumprimento de obrigações acessórias que
implique conduta anticompetitiva.
§ 3º A aplicação dos critérios previstos nos incisos I, VI e VII será individual e dependerá de prévia
intimação do sujeito passivo, assegurado o direito de
defesa, na forma da lei.
Art. 4º Os critérios especiais de tributação estabelecidos nesta Lei Complementar:

Art. 3º Ficam estabelecidos os seguintes critérios
especiais de tributação:

I – serão instituídos por lei específica do ente da
Federação competente para instituição do respectivo tributo, facultada a atribuição de competência ao Poder Executivo para aplicar medidas
destinadas ao acompanhamento específico de
agentes econômicos identificados como autores
de desequilíbrios concorrenciais;
II – poderão ser aplicados de forma conjunta;
III – poderão ser aplicados independentemente
da observância dos requisitos e condições previstos nesta Lei Complementar, quando sua adoção
seja autorizada pela Constituição Federal ou por
lei complementar específica;
IV – deverão ser objeto de acordo específico,
em relação aos tributos incidentes sobre operações ou prestações que ultrapassem os limites
territoriais das unidades federativas instituidoras,
sem prejuízo do disposto no inciso I deste artigo.
V – salvo disposição em contrário, não afastam
a observância dos regimes gerais ou especiais
para cumprimento de obrigações principais e
acessórias com eles não conflitantes.

I – antecipação do fato gerador, inclusive mediante substituição tributária;

Art. 5º Fica assegurado às entidades representativas do setor de atividade econômica envolvido o

I – critério especial de tributação: forma diferenciada de tributação, em relação ao regime aplicável
aos contribuintes em geral, para cumprimento de
obrigação tributária principal ou acessória;
II – desequilíbrio concorrencial tributário: anomalia no funcionamento de mercado capaz de
afetar os mecanismos de formação de preços, a
livre concorrência e a liberdade de iniciativa, em
decorrência de atos sob qualquer forma manifestados por agente econômico, que possibilitem
o não recolhimento de tributo suportado pelos
demais contribuintes.
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direito de representação ao Ministério Público ou à
pessoa jurídica de direito público interessada para
que seja requerida, na forma da Lei nº 8.437, de 30 de
junho de 1992, a suspensão da execução de decisão
judicial que implique a inexigibilidade de tributos, com
ameaça ao equilíbrio do mercado, em grave prejuízo
à livre concorrência.
Art. 6º Os critérios especiais de tributação vigorarão enquanto perdurarem as causas que justificaram
a sua instituição, observado o seguinte:
I – a instituição de critério especial deverá ser
acompanhada de motivação expressa que demonstre a ocorrência de situação que caracterize desequilíbrio concorrencial tributário, na
forma do art. 2º, II.
II – o prazo de vigência poderá ser indeterminado
para os setores da atividade econômica potencialmente mais vulneráveis a desequilíbrios da
concorrência, assim entendidos aqueles em que:
a) a tributação constitua fator relevante na composição de preços de produtos ou serviços,
de modo que o não recolhimento de tributos
possa exercer influência preponderante sobre
o respectivo comportamento concorrencial;
b) as condições estruturais de mercado dificultem o controle eficiente das diferentes formas de evasão fiscal como causa recorrente
de desequilíbrios concorrenciais;
c) a vantagem competitiva proporcionada pelo
não recolhimento de tributo conduza ou reforce
situações de posição dominante na estrutura
do mercado.
Art. 7º Os órgãos integrantes do sistema brasileiro
de defesa da concorrência que identificarem situações
que possam configurar, nos termos desta Lei Complementar, desequilíbrios concorrenciais tributários,
enviarão representação ao órgão da administração
tributária do ente federativo competente, para adoção
das providências cabíveis.
Parágrafo único. Sem prejuízo da adoção dos
critérios especiais de tributação previstos nesta Lei
Complementar, os atos que se enquadrem no art. 2º,
II, poderão ser examinados pelos órgãos referidos no
caput para efeitos de repressão ao abuso de poder
econômico.
Art. 8º Os critérios especiais de tributação previstos nesta Lei Complementar não se aplicam a tributos
incidentes sobre a renda, o lucro, a movimentação financeira ou o patrimônio.
Art. 9º Ficam mantidos os critérios especiais de
tributação, previstos no art. 3º, que tenham sido instituídos, anteriormente à vigência desta Lei Complementar,
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pela União, com o objetivo de prevenir desequilíbrios
da concorrência, observado o disposto nos arts. 4º e
6º, no que couber.
Art. 10. Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.
Justificação
O art. 146-A foi introduzido na Constituição Federal (CF) por intermédio da Emenda Constitucional (EC)
n° 42, de 19 de dezembro de 2003, com a finalidade
de evitar desequilíbrios concorrenciais provocados
por ações de particulares que utilizem o tributo como
instrumento para interferir no mercado, considerado
na sua acepção de patrimônio nacional (CF, art. 219).
Houve, pois, reconhecimento constitucional de
que, ao impactar o custo de produtos e serviços, o tributo interfere na atividade econômica e pode provocar
desequilíbrio de mercado. Como a instituição de tributos, assim como a normatização, regulação e fiscalização das atividades econômicas são de competência
do Poder Público, cumpre-lhe assegurar que o tributo
seja neutro em relação à concorrência.
Trata-se do princípio da neutralidade tributária,
que tem dois aspectos: (a) o negativo: evita que a
norma tributária seja formulada de modo a privilegiar
competidores (igualdade na lei); e (b) o positivo: impõe
a adoção de medidas para tornar eficaz a carga tributária legalmente prevista (igualdade na aplicação da lei).
Os critérios especiais de tributação mencionados no art. 146-A da Constituição objetivam concretizar o aspecto positivo do princípio da neutralidade
tributária. Consistem eles em regimes diferenciados
de cumprimento de obrigações tributárias (principais
ou acessórias) destinados a viabilizar a aplicação da
carga tributária legalmente prevista.
Os critérios especiais de tributação visam, pois,
assegurar a uniformidade da carga tributária, que de
outro modo seria desigual. Tributam-se diferentemente
alguns contribuintes com o objetivo de igualar a carga
tributária (função fiscal) e, consequentemente, prevenir
desequilíbrio concorrencial (função extrafiscal). Nesse
sentido, não há quebra de isonomia, mas, sim, estrita
observância do preceito nela contido.
Sendo instrumentos destinados a viabilizar o recolhimento de tributo em dimensão equivalente à do
regime normal, os critérios especiais de tributação não
podem majorar a carga tributária legalmente prevista,
mediante a instituição de novos tributos ou aumento
dos já existentes, sob pena de caracterizar desvio de
finalidade. Para tanto, a aplicação de critérios especiais
que importem alteração da forma de cálculo do tributo
deve ser embasada em dados reais de mercado.
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Visando uniformizar o trato da matéria, a Constituição exige a prévia edição de lei complementar
contendo normas gerais para que os entes tributantes
possam utilizar o ferramental tributário para combater
desequilíbrios concorrenciais motivados por práticas
relacionadas ao pagamento de tributos, exceção feita
à União, que sempre teve competência para estabelecer critérios especiais de tributação em relação aos
tributos que lhe cabem, como ressalva a parte final
do art. 146-A.
A exigência de lei complementar para disciplinar
a matéria em âmbito nacional se justifica. Na sua ausência, cada ente tributante poderia dispor sobre o assunto como bem entendesse. Ou seja, em tese, poderia
haver 26 leis estaduais, uma lei distrital e mais cerca
de 5.500 leis municipais criando diferentes regimes
de fiscalização, apuração e recolhimento de tributos
idênticos, gerando conflitos de competência, quebra
de isonomia e insegurança jurídica.
Apenas os tributos federais não estariam sujeitos
a esse tipo de problema, já que devem ser uniformes,
salvo exceções constitucionais. Contudo, a União deverá observar a lei complementar no que for aplicável,
sem prejuízo da edição de normas suplementares para
dispor sobre temas de seu interesse não regulados
na lei nacional.
Nesse contexto, justifica-se a edição da lei complementar requerida pelo art. 146-A da Constituição, de
forma a tornar eficaz a alteração levada a efeito pela
EC n° 42, de 2003. Dessa maneira, as administrações
tributárias terão parâmetros uniformes para produzir
normas tendentes a neutralizar práticas adotadas por
agentes econômicos com o objetivo de ganhar mercado mediante supressão ou redução de tributos. Já
os contribuintes estarão protegidos pelas limitações
estabelecidas com a finalidade de evitar abusos pelo
legislador.
O art. 1° do projeto de lei complementar que ora
se apresenta delimita a competência dos entes tributantes, ao: (a) exigir lei específica para a adoção de
critérios especiais de tributação; (b) restringir o campo de atuação do legislador aos critérios definidos em
lei complementar; e (c) condicionar a instituição dos
critérios especiais de tributação à ocorrência de desequilíbrios concorrenciais. Assim, as leis ordinárias
que disponham sobre a matéria só serão legítimas se
adotarem critérios especiais de tributação previstos
em lei complementar e visarem prevenir desequilíbrios
concorrenciais; do contrário, não.
O parágrafo único do art. 1° ressalva, todavia, a
competência suplementar da União para adotar critérios diferenciados em relação aos tributos de sua
alçada, quando insuficiente o regramento da lei com-
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plementar (lacuna normativa). Os demais entes políticos ficam integralmente sujeitos às disposições da lei
complementar.
O art. 2° do projeto define os critérios especiais
de tributação e os desequilíbrios concorrenciais causados por tributos (denominados desequilíbrios concorrenciais tributários), de modo a melhor permitir a
identificação das situações fáticas sujeitas a controle e
do tipo de medida passível de ser adotada para possibilitar o correto cumprimento das obrigações tributárias
legalmente previstas.
O art. 3° do projeto estabelece os instrumentos materiais e formais passíveis de serem adotados
para prevenir desequilíbrios concorrenciais tributários.
Materiais são aqueles que interferem nos elementos
estruturais de obrigação tributária (incisos I a IV). Formais são os deveres instrumentais adicionais aos já
existentes, instituídos no interesse da arrecadação ou
da fiscalização de tributos (incisos V e VI). Além disso,
são admitidas sanções específicas (inciso VII e § 2°).
Os §§ 1° e 3° do art. 3° estabelecem requisitos
destinados à correta aplicação dos critérios previstos
nos seus incisos, especialmente quanto à necessidade
de atualização da pauta de valores mínimos e à observância do contraditório previamente aos atos que
imponham a antecipação do fato gerador, a observância de regime especial de fiscalização, ou a cassação
de registro especial para funcionamento de empresa.
O art. 4° do projeto regula a adoção dos critérios
especiais de tributação pelos entes tributantes. O inciso I reitera a exigência de lei específica, facultando
ao Executivo executar medidas de acompanhamento
específico. O inciso II esclarece que pode haver combinação de vários critérios, o que é comum. O inciso III
ressalva a possibilidade de utilização das técnicas de
tributação previstas no art. 3° por razões meramente
fiscais, quando autorizado na Constituição ou em lei
complementar, como é o caso, por exemplo, das alíquotas específicas das contribuições previstas no art.
149, § 2°, III, “b”, da Constituição. O inciso IV exige
acordo específico para a adoção de critérios especiais
de tributação, nas situações que envolvam interesses
de mais de um ente federado, seguindo a fórmula do
art. 9° da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro
de 1996. O inciso V esclarece que os critérios especiais de tributação não interferem nas demais normas
tributárias, salvo no que conflitarem.
O art. 5° do projeto faculta às entidades que
congregam as diferentes categorias econômicas representar ao ente público competente para que seja
requerida em juízo a suspensão dos efeitos de decisão
que, afastando a obrigação de recolhimento de tribu-
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tos, proporcione vantagem competitiva ao litigante que
possa afetar o funcionamento do mercado.
A atribuição do direito às entidades representativas de cada setor econômico, em vez de garanti-lo aos
particulares em geral, restringe o número de legitimados
a formular o requerimento, com o intuito de que não
sirva a fins pessoais O mesmo objetivo é perseguido
com a atribuição do direito de representação dirigido
ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito
público interessada, pois haverá juízo prévio sobre a
pertinência do pleito.
O art. 6° do projeto condiciona a instituição e vigência dos critérios especiais de tributação adotados
à existência de desequilíbrios concorrenciais tributários que os justifique. A lei complementar tem eficácia permanente, porém, a legislação ordinária deve,
em princípio, ter eficácia condicionada à subsistência
dos fatos que motivaram sua edição. Para possibilitar
o controle dos atos normativos editados com base na
lei complementar, o inciso I exige motivação expressa que torne públicas as respectivas causas. Contudo, admite-se que os regimes especiais vigorem por
tempo indeterminado para os setores potencialmente
mais vulneráveis aos desequilíbrios concorrenciais,
nas condições do inciso II.
O art. 7° do projeto prevê que os órgãos de defesa
da concorrência devem examinar os efeitos concorrenciais das práticas tributárias. Constatada situação que
possa configurar desequilíbrio concorrencial tributário,
a administração tributária do ente competente deve
ser comunicada, para que adote as providências de
sua alçada.
Além disso, o parágrafo único deixa claro que os
desequilíbrios concorrenciais tributários estão sujeitos
ao controle do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), podendo ensejar a aplicação das
penalidades previstas para a repressão ao abuso de
poder econômico.
Com efeito, a identificação de desequilíbrios concorrenciais e a investigação de seus motivos são tarefas
legalmente atribuídas aos órgãos do SBDC. Por essa
razão, eles devem examinar os efeitos concorrenciais
das práticas tributárias para fins de prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, sem
prejuízo da aplicação do instrumental tributário, cuja
competência é das autoridades fiscais.
Contudo, há decisões proferidas pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) que afirmam que a análise de questões tributárias que prejudiquem a concorrência é tema de competência exclusiva
das administrações tributárias. Assim, justifica-se a
inclusão de dispositivo no projeto, a fim de deixar consignado que os desequilíbrios concorrenciais tributários
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devem ser igualmente avaliados e combatidos pelos
órgãos do SBDC, no âmbito de suas competências,
não sendo objeto apenas do instrumental tributário.
Dessa maneira, além da possibilidade de resolver
os desequilíbrios decorrentes de práticas tributárias
mediante instrumentos criados pela legislação tributária (o que depende de vontade política do Legislativo),
poderão as empresas afetadas recorrer aos órgãos de
defesa da concorrência para que sejam adotadas as
providências de sua alçada no sentido de cessar os
procedimentos causadores dos desvios de mercado.
O art. 8° do projeto parte da premissa de que,
em função de suas características, os tributos sobre
a renda, o lucro e a movimentação financeira e patrimônio não têm a potencialidade de criar desequilíbrios
concorrenciais, por serem geralmente suportados pelo
próprio sujeito passivo. Daí porque os sistemas tradicionais de combate a práticas tributárias lesivas à
concorrência são direcionados aos tributos cujo ônus
repercute com maior facilidade durante o ciclo de circulação de mercadorias e serviços (e.g., PIS, COFINS,
ICMS). Entretanto, eventuais desequilíbrios motivados
pelos tributos inicialmente referidos deverão ser combatidos por mecanismos de tributação peculiares, que
poderão inclusive ser veiculados por lei ordinária, em
relação aos tributos federais, com base na competência suplementar da União.
O art. 9° do projeto recepciona as normas tributárias produzidas pela União anteriormente à edição
da lei complementar, com o objetivo primordial de prevenir desequilíbrios concorrenciais tributários. Após a
entrada em vigor da nova lei complementar, as leis
federais devem conformar-se às suas disposições, ficando revogadas no que as contrariar.
Diante do exposto, contamos com o apoio do
Congresso Nacional para aperfeiçoar e aprovar esta
relevante matéria.
Sala das Sessões, – Senador Delcídio do Amaral.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e
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internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL.
(...)
Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer
critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da
competência de a União, por lei, estabelecer normas
de igual objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 42, de 19.12.2003)
(...)
Brasília, 5 de outubro de 1988.
....................................................................................
LEI Nº 8.437, DE 30 DE JUNHO DE 1992.
Dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra
atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou
em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou
preventiva, toda vez que providência semelhante não
puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.
§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau,
medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando
impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.
§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica
aos processos de ação popular e de ação civil pública.
§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote,
no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar,
sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão
ou entidade, o respectivo representante judicial dela
será imediatamente intimado. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2,180-35, de 2001)
§ 5o Não será cabível medida liminar que defira
compensação de créditos tributários ou previdenciários.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2,180-35, de 2001)
Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na
ação civil pública, a liminar será concedida, quando
cabível, após a audiência do representante judicial da
pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas .
Art. 3° O recurso voluntário ou ex officio, interposto
contra sentença em processo cautelar, proferida contra pessoa jurídica de direito público ou seus agentes,
que importe em outorga ou adição de vencimentos ou
de reclassificação funcional, terá efeito suspensivo.
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Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao
qual couber o conhecimento do respectivo recurso,
suspender, em despacho fundamentado, a execução
da liminar nas ações movidas contra o Poder Público
ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público
ou da pessoa jurídica de direito público interessada,
em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à
saúde, à segurança e à economia públicas.
§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença
proferida em processo de ação cautelar inominada,
no processo de ação popular e na ação civil pública,
enquanto não transitada em julgado.
§ 2° O presidente do tribunal poderá ouvir o autor
e o Ministério Público, em cinco dias.
§ 3° Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias.
§ 2o O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor
e o Ministério Público, em setenta e duas horas. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2,180-35, de 2001)
§ 3o Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que
será levado a julgamento na sessão seguinte a sua
interposição. (Redação dada pela Medida Provisória
nº 2,180-35, de 2001)
§ 4o Se do julgamento do agravo de que trata
o
o § 3 resultar a manutenção ou o restabelecimento
da decisão que se pretende suspender, caberá novo
pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial
ou extraordinário. (Incluído pela Medida Provisória nº
2,180-35, de 2001)
§ 5o É cabível também o pedido de suspensão
a que se refere o § 4o, quando negado provimento a
agravo de instrumento interposto contra a liminar a que
se refere este artigo. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2,180-35, de 2001)
§ 6o A interposição do agravo de instrumento
contra liminar concedida nas ações movidas contra o
Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que
se refere este artigo. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2,180-35, de 2001)
§ 7o O Presidente do Tribunal poderá conferir
ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em
juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a
urgência na concessão da medida. (Incluído pela Medida Provisória nº 2,180-35, de 2001)
§ 8o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo
o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples
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aditamento do pedido original. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2,180-35, de 2001)
§ 9o A suspensão deferida pelo Presidente do
Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão
de mérito na ação principal. (Incluído pela Medida Provisória nº 2,180-35, de 2001)
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de junho de 1992; 171° da Independência e 104° da República. – FERNANDO COLLOR
– Célio Borja – Marcílio Marques Moreira.
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – 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 8, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória
n° 590, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 8, de 2013, na forma do texto
aprovado na Câmara dos Deputados, que altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004,
para ampliar a idade limite de crianças e adolescentes que compõem as unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família
elegíveis ao recebimento do benefício para
superação da extrema pobreza, e dá outras
providências (proveniente da Medida Provisória nº 590, de 2012).
Parecer sob nº 13, de 2013, da Comissão Mista, Relatora: Deputada Rose de Freitas (PMDB/
ES) e Relator Revisor: Senador Sérgio Souza
(PMDB/PR), favorável, nos termos do Projeto
de Lei de Conversão nº 8, de 2013, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 07.05.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 24.02.2013)
Prazo final prorrogado: 9.5.2013
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 602, DE 2012
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 602, de 2012, que autoriza a prorro-
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gação de contratos por tempo determinado no
âmbito do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia – CENSIPAM
e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE; altera as Leis nºs 12.337,
de 12 de novembro de 2010, e 10.480, de 2
de julho de 2002; revoga dispositivo da Lei nº
12.469, de 26 de agosto de 2011; e dá outras
providências.
Parecer sob nº 10, de 2013, da Comissão
Mista, Relator: Deputado Beto Faro (PT/PA);
e Relator Revisor: Senador Aníbal Diniz (PT/
AC), favorável à Medida Provisória e pela rejeição das emendas oferecidas perante a Comissão Mista.
(Lido no Senado Federal no dia 25.4.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 21.3.2013)
Prazo final prorrogado: 3.6.2013
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
(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.
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.
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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.
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 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
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Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
8
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.
9
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
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das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
10
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.
11
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.
12
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 163, DE 2000
Discussão, em turno único, do Substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
163, de 2000 (nº 6.167/2002, naquela Casa),
do Senador Luiz Pontes, que cria o Fundo de
Apoio à Cultura do Caju – FUNCAJU (desenvolvimento da produtividade da cajucultura).
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Pareceres sob nºs 1.380 a 1.382, de 2012,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício de Oliveira, pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da
matéria (em parecer preliminar, nos termos do
Requerimento nº 48, de 2009-CAE);
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador
Wellington Dias, favorável ao Substitutivo da
Câmara, exceto quanto às alterações feitas
pela Câmara ao texto da ementa e à redação
do art. 1º; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Benedito de Lira, favorável.
13
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.
14
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.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 12, de 2013 (nº 2.207/2011, na
Casa de origem), de iniciativa da Presidência
da República, que dispõe sobre a criação da
Universidade Federal do Sul da Bahia – UFESBA, e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 281 e 282, de
2013, das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator Senador Walter Pinheiro;
e de Educação, Cultura e Esporte, Relatora:
Senadora Lídice da Mata.
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16
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 28, DE 2013
Discussão, em turno único, do(a) Projeto De
Decreto Legislativo nº 28, de 2013, de autoria
do(a) Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional (CD), que aprova o texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federativa da Sérvia sobre a Isenção de Vistos
para seus Respectivos Nacionais, assinado
em Belgrado, em 20 de junho de 2010.
Parecer favorável, sob o nº 326, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Luiz Henrique.
17
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.
18
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 61, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado nº 61, de 2010, do Senador
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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.
19
REQUERIMENTO Nº 371, DE 2013
Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 371, de 2013, de autoria do(a) Senador
Cyro Miranda, que solicita que o PLS nº 122,
de 2013, seja encaminhado à Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, em audiência.
20
REQUERIMENTO Nº 372, DE 2013
Requerimento nº 372, de 2013, de autoria do(a)
Senador Romero Jucá, que requer, nos termos
do inciso I do art. 279 do Regimento Interno,
que o Projeto de Lei do Senado nº 136, de
2011, que “estabelece medidas de proteção
à mulher e garantia de iguais oportunidades
de acesso, permanecia e remuneração nas
relações de trabalho no âmbito rural e urbano”, seja apreciado pela Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, além das comissões
constantes do despacho inicial.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 1 minuto.)
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Ata da 66ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 8 de maio de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Romero Jucá, Anibal Diniz, Sérgio Souza
e da Srª Ana Rita

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 20 horas e 55 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão.
Há número regimental.
A sessão está aberta.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 398, DE 2013
Requeiro nos termos do artigo 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, licença para representar
esta Casa em missão no exterior, acompanhando o
Ministro Marcelo Crivella em visita a Israel, no período
de 9 a 13 de junho do corrente ano, conforme indicação do Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado,
Senador Renan Calheiros, em ofício anexo. A missão
tem como objetivo construir cooperação entre os dois
países no setor da aquicultura. Comunico ainda, nos
termos do artigo 39, inciso I, do Regimento Interno do
Senado Federal.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Sala das Sessões, – Benedito de Lira, Senador
da República (PP-AL).
REQUERIMENTO Nº 399, DE 2013
Requeiro, nos termos dos artigos 13 e 40, § 1º,
inciso I, do Regimento Interno, a necessária autorização para desempenhar missão oficial no Exterior,
como representante do Senado Federal, no período
compreendido entre 9 a 13 de junho corrente, quando,
em viagem para Israel, por ocasião de convite formulado pelo Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura,
Exmº Sr. Marcelo Crivella, visitarei os empreendimentos
voltados à aquicultura e manterei contato com autoridades daquele País com vistas à futura cooperação
na área de psicultura.
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
período compreendido entre 8 a 14 de junho de 2013.
Sala das Sessões, 8 de maio de 2013. – Senador
Aníbal Diniz, PT/AC.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 400, DE 2013
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REQUEIRO, nos termo do Artigo 50, § 2º da
Constituição Federal, combinado com Artigo 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, que seja solicitada a Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado
dos Transportes, Dr. CÉSAR AUGUSTO RABELLO
BORGES, informações e exemplar do Projeto Executivo básico do derrocamento do chamado Pedral do
Lourenço, na região que fica à montante das Eclusas
da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, obra imprescindível
para viabilizar a hidrovia do Tocantins, contratado pela
Empresa Vale do Rio doce.
À propósito do derrocamento do Pedral Lourenço ou Corredeiras do Rio Tocantins, a montante da
barragem da Usina Hidrelétrica do Tocantins, cujas
obras estavam priorizadas no PAC, e depois retiradas
em 2010. o Presidente da Vale do Rio Doce, Murilo
Ferreira, em entrevista recente, no dia 27 de abril pp.
anunciou que “a Vale está apoiando a realização de
estudos para esclarecimento de dúvidas técnicas
que surgiram durante o processo de licitação das
obras da hidrovia. O documento será entregue dia
30 de abril”.
Sobre o tema, é oportuno registrar que uma vez
prontas as Eclusas e a ampliação do Porto de Vila do
Conde, só falta o derrocamento do Pedral do Lourenço
para permitir a navegabilidade da Hidrovia Araguaia
– Tocantins.
Destaco que em 2010, foi elaborado um projeto do derrocamento e feita a licitação pelo DNIT, mas
o processo foi cancelado e retirado do PAC em 2010
por suspeita de irregularidades, além de que a licença
ambiental foi cancelada pela Secretaria Estadual de
Meio Ambiente.
O Diretor Geral do Departamento Nacional de
Infraestrutura – DNIT, General Jorge Fraxe, em audiência pública na Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado Federal, também declarou que
“se a mineradora cumprir esse prazo, o processo
de licitação será imediato com previsão já para o
mês de maio”.
Ocorre que os técnicos da Faculdade de Engenharia Naval da Universidade Federal do Pará – UFPA,
por contratação da Companhia Docas do Pará – CDP,
já vem desenvolvendo e concluíram um projeto detalhado do Sistema Integrado do Rio Tocantins, que
inclui a Hidrovia Araguaia e o Porto de Vila do Conde
que foi apresentado para a Câmara Municipal de Marabá, para a Secretaria dos Portos e para o Governo
do Estado do Pará (12/04) estando programada sua
apresentação para a Marinha e Assembléia Legislativa, no dia 05 de maio próximo.
Isto é, tais estudos estão sendo amplamente discutidos com a sociedade e órgãos públicos envolvidos.
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Entretanto tal transparência não esta havendo
quanto ao Projeto que, segundo os dirigentes da Vale
e do DNIT, será entregue no dia 30 de abril e “licitado
de imediato”.
Até agora a população do Pará nada sabe dos
estudos contratados pela Vale do Rio Doce, e não estão sendo discutidas ou divulgadas as configurações
técnicas, bem como custos e impacto ambiental.
Ante os fatos, Senhor Ministro requeiro que Vossa
Excelência encaminhe para conhecimento do Senado
Federal exemplar do Projeto elaborado pela Vale do Rio
Doce, com a urgência que o assunto requer, a fim de
que seja dada ampla publicidade aos estudos, antes
de serem implementados os procedimentos licitatórios
anunciados pelo DNIT.
Plenário do Senado Federal, 30 de Abril de 2013.
– Senador Jader Barbalho, PMDB/PARÁ
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(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Senado Federal recebeu o seguinte Aviso do
Ministro de Estado dos Transportes:
– Nº 44, de 7 de maio de 2013, em resposta ao
Requerimento nº 77, de 2013, de informações,
de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) –Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado, que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 162, DE 2013
Altera os arts. 392 e 473, da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
e os artigos 71 e 71-A da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, para ampliar os prazos de
licença-maternidade, salário-maternidade e
licença-paternidade, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 392 e 473 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, passam a vigorar com
o seguinte teor:
“Art. 392. A empregada gestante tem direito à
licença-maternidade de 180 (cento e oitenta)
dias, sem prejuízo do emprego e do salário.
........................................................................
§ 3º Em caso de parto antecipado, a mulher
terá direito aos 180 (cento e oitenta) dias previstos neste artigo.
.................................................................” (NR)
“Art. 473. ........................................................
........................................................................
III – por quinze dias, em virtude de licença-paternidade;
................................................................” (NR)
Art. 2º Os artigos 71 e 71-A da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art.71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 180
(cento e oitenta) dias, com início no período
entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a
data da ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no
que concerne à proteção à maternidade.” (NR).
“Art. 71-A. À segurada da Previdência Social
que adotar ou obtiver guarda judicial para fins
de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.
..............................................................” (NR).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir
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do primeiro dia do exercício subsequente ao de sua
publicação.
Justificação
A Constituição de 1988 concede, em seu art. 227,
às crianças, adolescentes e jovens uma série de direitos
fundamentais, atribuindo à família, à sociedade e ao
Estado o dever de assegurá-los. Dessa diretriz decorrem a licença-paternidade, a licença-maternidade e a
licença à adotante, como direitos voltados à proteção,
em última instância, das crianças recém-nascidas.
Fica claro nessa norma constitucional que a proteção à infância é um direito social e que o Estado deve
garantir de maneira efetiva as condições necessárias
ao desenvolvimento físico, intelectual e emocional da
criança. Isso só é possível com a convivência familiar
dos filhos com seus pais, de modo especial, no período que se segue aos nascimentos.
Atualmente, entretanto, é consenso na sociedade
brasileira de que os prazos dessas licenças, fixados no
final da década de 1980, estão defasados e as suas
prorrogações só podem trazer benefícios ao pleno
desenvolvimento dos filhos dos trabalhadores, nessa
fase crucial de suas vidas.
Atentos, então, à necessidade de atualização das
normas relativas aos direitos sociais, estamos propondo mudanças nos textos da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) e da Lei de Benefícios da Previdência
Social (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 2013).
Nossa proposta é ampliar a licença-paternidade
para quinze dias e a licença-maternidade para cento
e oitenta dias, com previsão de pagamento do salário-maternidade durante este prazo. Com essas alterações,
temos a certeza de que as crianças, nos primeiros
momentos de suas vidas, receberão um atendimento
integral, que produzirá resultados positivos no futuro,
numa sociedade mais equilibrada, justa e desenvolvida. Esse é, em suma, o objetivo maior de todos os
direitos constitucionais.
Por essas razões e por serem justos os propósitos
que nortearam a apresentação da proposta, esperamos contar com o apoio dos nossos pares para que a
iniciativa venha a merecer o acolhimento e aprovação
do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues, PSOL/AP.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
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O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis do
Trabalho, que a este decreto-lei acompanha, com as
alterações por ela introduzidas na legislação vigente.
Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais transitórias ou de emergência, bem como as
que não tenham aplicação em todo o território nacional.
Art. 2º O presente decreto-lei entrará em vigor
em 10 de novembro de 1943.
Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943, 122º da Independência e 55º da República. – GETÚLIO VARGAS
– Alexandre Marcondes Filho.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.8.1943

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
TÍTULO I
Introdução
Art. 1º Esta Consolidação estatui as normas que
regulam as relações individuais e coletivas de trabalho, nela previstas.
....................................................................................
Art. 392. A empregada gestante tem direito à
licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem
prejuízo do emprego e do salário. (Redação dada pela
Lei nº 10.421, 15.4.2002)
§ 1o A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do
afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o
28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência
deste. (Redação dada pela Lei nº 10.421, 15.4.2002)
§ 2o Os períodos de repouso, antes e depois do
parto, poderão ser aumentados de 2 (duas) semanas
cada um, mediante atestado médico.(Redação dada
pela Lei nº 10.421, 15.4.2002)
§ 3o Em caso de parto antecipado, a mulher terá
direito aos 120 (cento e vinte) dias previstos neste
artigo. (Redação dada pela Lei nº 10.421, 15.4.2002)
§ 4o É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos:(Redação
dada pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)
I – transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da
função anteriormente exercida, logo após o retorno
ao trabalho; (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)
II – dispensa do horário de trabalho pelo tempo
necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares. (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)
....................................................................................
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LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Da Finalidade e dos Princípios Básicos
da Previdência Social
Art. 1º A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários
meios indispensáveis de manutenção, por motivo de
incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou
morte daqueles de quem dependiam economicamente.
....................................................................................
Subseção VII
Do Salário-Maternidade
Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte)
dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias
antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação
no que concerne à proteção à maternidade. (Redação
dada pala Lei nº 10.710, de 5.8.2003)
Art. 71-A. À segurada da Previdência Social que
adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção
de criança é devido salário-maternidade pelo período
de 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 1(um)
ano de idade, de 60 (sessenta) dias, se a criança tiver
entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade, e de 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos
de idade. (Incluído pela Lei nº 10.421, de 15.4.2002)
....................................................................................
(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Assuntos Sociais,
abendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 163, DE 2013
Altera os arts. 96, 97, 98 e 99 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal; os arts. 682, 685, 715, 743,
751, 752, 753, 754, 755, 762, 775, 777 e 778
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941 – Código de Processo Penal; os arts.
99, 175 e 177 e institui o art. 101-A na Lei
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de
Execução Penal; e altera o art. 1º e inclui
os arts. 9º-A a 9º-G na Lei nº 10.216, de 6
de abril de 2001, para modificar o regime
da medida de segurança e o tratamento da
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pessoa portadora de transtorno mental que
pratica infração penal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 96, 97, 98 e 99 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 96. ..........................................................
I – internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou em outro estabelecimento adequado;
........................................................................
§ 1º A prescrição da medida de segurança
deve ser calculada com base no máximo da
pena cominada ao delito praticado pelo agente, interrompendo-se o referido prazo com o
início de seu cumprimento.
§ 2º Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha
sido imposta.” (NR)
“Art. 97. A decisão sobre a espécie de medida
de segurança aplicável será feita com base em
perícia médica.
§ 1º A internação, ou tratamento ambulatorial,
será por tempo indeterminado, perdurando
enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. A
internação ou o tratamento ambulatorial terá o
prazo máximo de 30 (trinta) anos de duração.
§ 2º A perícia médica realizar-se-á no prazo
máximo de um ano e deverá ser repetida, no
mínimo, de ano em ano, ou a qualquer tempo,
se o determinar o juiz da execução.
§ 3º A desinternação, ou a liberação, será
sempre condicional devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do
decurso de 1 (um) ano, pratica fato indicativo
de sua inaptidão para o convívio social.
........................................................................
§ 5º A pessoa portadora de transtorno mental, submetida à medida de segurança, deverá
seguir programa individualizado de tratamento
realizado por equipe multidisciplinar, que contemple ações referentes às áreas de trabalho,
moradia e educação, bem como seja voltado
para a reintegração sócio-familiar.
§ 6º A medida de segurança deverá ser aplicada de forma progressiva, por meio de saídas terapêuticas, evoluindo para o regime de
hospital-dia ou hospital-noite e outros serviços
de atenção diária, sempre que o quadro clínico
do paciente assim o indicar. A regressão para
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o regime anterior somente será possível com
base em avaliação clínica.
§ 7º A pessoa portadora de transtorno mental
que estiver há mais de 5 (cinco) anos internada
em cumprimento de medida de segurança, ou
para a qual se caracterize situação de grave
dependência institucional, decorrente de seu
quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta
planejada e reabilitação psicossocial assistida,
beneficiados com bolsas de incentivo à desinternação e inseridos em serviços residenciais
terapêuticos, sob a responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de
instância a ser definida pelo Poder Executivo,
assegurada a continuidade do tratamento,
quando necessário.” (NR)
“Art. 98. Na hipótese do parágrafo único do
art. 26 deste Código e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena
privativa de liberdade poderá ser substituída
pela internação, ou tratamento ambulatorial,
nos termos do art. 97.” (NR)
“Art. 99. A internação, ou o tratamento ambulatorial, será realizado nos termos da Lei nº
10.216, de 6 de abril de 2001.” (NR)
Art. 2º Os arts. 682, 685, 715, 743, 751, 752, 753,
754, 755, 762, 775, 777 e 778 do Decreto-Lei nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 682. O sentenciado a que sobrevier transtorno mental, verificado por perícia médica,
será atendido em estabelecimento adequado,
onde lhe seja assegurado tratamento individualizado, realizado por equipe multidisciplinar,
que contemple ações referentes às áreas de
trabalho, moradia e educação, bem como seja
voltado para a reintegração sócio-familiar, nos
termos da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001.
........................................................................
§ 2º Se o tratamento se prolongar até o término
do prazo restante da pena, o indivíduo continuará a ser acompanhado na rede pública de
saúde mental.” (NR)
“Art. 715. Se tiver sido imposta medida de segurança, o livramento não poderá ser concedido sem que se verifique, mediante exame
das condições do sentenciado, a sua aptidão
para o convívio social.” (NR)
“Art. 743. A reabilitação será requerida ao juiz
da condenação, após o decurso de quatro ou
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oito anos, pelo menos, conforme se trate de
condenado ou reincidente, contados do dia
em que houver terminado a execução da pena
principal ou da medida de segurança, devendo
o requerente indicar as comarcas em que haja
residido durante aquele tempo.” (NR)
“Art. 751. ........................................................
I – ...................................................................
a) omitir a sua decretação, nos casos de condenado portador de transtorno mental;
........................................................................
c) declarar os elementos constantes do processo insuficientes para a imposição ou exclusão
da medida e ordenar indagações para a verificação da condição de portador de transtorno
mental do condenado;
II – tendo sido, expressamente, excluída na
sentença, novos fatos demonstrarem ser o condenado portador de transtorno mental.” (NR)
“Art. 752. ........................................................
I – no caso da letra “a” do inciso I do art. 751,
bem como no da letra “b”, se tiver sido alegada
a condição de portador de transtorno mental;”
.............................................................. ” (NR)
“Art. 753. Ainda depois de transitar em julgado
a sentença absolutória, poderá ser imposta
a medida de segurança a indivíduo que seja
considerado inapto ao convívio social.” (NR)
“Art. 754. A aplicação da medida de segurança,
nos casos previstos nos arts. 751, 752 e 753,
competirá ao juiz da execução da pena.” (NR)
“Art. 755. A imposição da medida de segurança, nos casos dos arts. 751 a 753, poderá ser
decretada de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou de qualquer interessado.” (NR)
Parágrafo único. O diretor do estabelecimento
penal, que tiver conhecimento de fatos indicativos da condição de portador de transtorno
mental do condenado a quem não tenha sido
imposta medida de segurança, deverá comunicá-los ao juiz imediatamente, sob pena de
responsabilização.” (NR)
“Art. 762. A ordem de internação, expedida para
executar-se medida de segurança, conterá:
...............................................................” (NR)
“Art. 775. A aptidão ao convívio social se verificará no prazo máximo de um ano e deverá
ser repetida, no mínimo, de ano em ano, ou a
qualquer tempo, durante a vigência da medida
de segurança, pelo exame das condições da
pessoa a que tiver sido imposta, observando-se o seguinte:
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I – o diretor do estabelecimento de internação
remeterá ao juiz da execução minucioso relatório, que o habilite a resolver sobre a cessação
ou permanência da medida;
II – se o indivíduo estiver internado, o relatório
será acompanhado do laudo de exame pericial
feito por dois médicos designados pelo diretor
do estabelecimento;
III – o relatório a que se refere o inciso I deverá
concluir pela conveniência da revogação, ou
não, da medida de segurança;
IV – junto aos autos o relatório, ou realizadas
as diligências, serão ouvidos sucessivamente
o Ministério Público e o curador ou o defensor,
no prazo de três dias para cada um;
V – o juiz nomeará curador ou defensor ao
interessado que o não tiver;
VI – o juiz, de ofício, ou a requerimento de
qualquer das partes, poderá determinar novas diligências;
VII – ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o inciso VI o juiz proferirá a sua decisão, no prazo de três dias.” (NR)
“Art. 777. Em qualquer tempo, durante a vigência
da medida de segurança, poderá juiz ou tribunal,
a requerimento do Ministério Público, do diretor
do estabelecimento ou de qualquer interessado, ordenar o exame para verificar a aptidão
do indivíduo para o retorno ao convívio social.
........................................................................
§ 2º Deferido o pedido, a decisão será imediatamente comunicada ao juiz, que requisitará,
marcando prazo, o relatório e o exame a que
se referem os incisos I e II do art. 775, prosseguindo de acordo com o disposto nos outros
incisos do citado artigo.” (NR)
“Art. 778. Transitando em julgado a sentença
de revogação, o juiz expedirá ordem para a
cessação da medida de segurança.” (NR)
Art. 3º O Capítulo IV, do Título IV, da Lei nº 7.210,
de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“TÍTULO IV
Dos Estabelecimentos Penais
........................................................................
CAPÍTULO IV
Do estabelecimento de Saúde Destinado
a paciente Submetido a Medida de Segurança
Art. 99. ...........................................................
§ 1º Os estabelecimentos de saúde destinados
a pacientes submetidos a medida de segurança
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deverão observar as normas do Sistema Único
de Saúde – SUS, as disposições constantes
na Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, e os
§§ 1º a 7º do art. 97 do Código Penal, tendo
como princípios norteadores a desospitalização
e a desinstitucionalização, bem como a obrigatoriedade da adoção de tratamento psiquiátrico individualizado, com acompanhamento
psicossocial contínuo, que vise a reinserção
social do paciente.
§ 2º O Ministério Público realizará mensalmente
inspeções nos estabelecimentos destinados a
pacientes submetidos a medida de segurança, fiscalizando a observância das condições
previstas no § 1º e das normas que menciona,
e promovendo, quando for o caso, a apuração
de responsabilidade.
§ 3º São medidas aplicáveis ao estabelecimento que descumprir obrigação constante
do § 1º, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos:
I – advertência;
II – afastamento provisório de seu dirigente;
III – afastamento definitivo de seu dirigente;
IV – suspensão parcial ou total do repasse de
verbas públicas;
V – cassação do registro de funcionamento;
IV – interdição do estabelecimento.
§ 4º O Ministério Público representará ao juiz
da execução para a aplicação das sanções
previstas no § 3º.” (NR)
........................................................................
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“Art. 175. A verificação da aptidão do indivíduo
para o retorno ao convívio social poderá ser
realizada a qualquer tempo, podendo assim a
requerer o Ministério Público, o diretor do estabelecimento de saúde no qual se encontre em
tratamento a pessoa portadora de transtorno
mental em cumprimento de medida de segurança ou qualquer interessado, observando-se o seguinte:
I – O diretor do estabelecimento de saúde no
qual se encontre em tratamento a pessoa portadora de transtorno mental em cumprimento
de medida de segurança remeterá ao Juiz da
Execução relatório que o habilite a resolver
sobre a revogação ou permanência da medida;
........................................................................
IV – o Juiz, de ofício ou a requerimento de
qualquer das partes, poderá determinar novas diligências;
V – ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o inciso anterior, o
Juiz proferirá a sua decisão, no prazo de 5
(cinco) dias.
............................................................. ” (NR)
“Art. 177. Nos exames sucessivos para verificar-se a aptidão do indivíduo para o retorno ao
convívio social, observar-se-á, no que lhes for
aplicável, o disposto no art. 175.” (NR)
Art. 7º O art. 1º da Lei nº 10.216, de 6 de abril de
2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 –
Lei de Execução Penal, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 101-A:

“Art. 1º ............................................................
Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se
à pessoa portadora de transtorno mental em
cumprimento de medida de segurança.” (NR)

“Art. 101-A. É vedada a criação de novos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e
a ampliação da capacidade dos existentes.”

Art. 8º A Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 9º-A a 9º-G:

Art. 5º O Capítulo II, do Título VI, da Lei nº 7.210,
de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, passa
a ter a seguinte denominação:
“TÍTULO VI
Da Execução das Medidas de Segurança
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da aptidão para o convívio social
....................................................................................
Art. 6º Os arts. 175 e 177 da Lei nº 7.210, de 11
de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, passam a
ter a seguinte redação:

“Art. 9º-A A atenção à pessoa portadora de
transtorno mental em cumprimento de medida
de segurança será objeto de política intersetorial específica, integrada às demais políticas
sociais, com envolvimento das áreas de Saúde,
de Justiça, de Direitos Humanos e de Assistência Social, tendo como princípios norteadores
a desospitalização, a desinstitucionalização e
o respeito aos direitos humanos.
Parágrafo único. A pessoa portadora de transtorno mental, na condição de autor do fato, réu
ou sentenciado em processo criminal, será
objeto de programa específico de atenção integral à saúde em todas as fases processuais.”
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“Art. 9º-B A atenção à pessoa portadora de
transtorno mental em cumprimento de medida de segurança objetiva a reinserção social
e a reintegração familiar e dar-se-á mediante
programa individualizado de tratamento, consentâneo às suas necessidades, concebido
por equipe multidisciplinar
§ 1º Na internação por medida de segurança
será oferecida assistência integral à pessoa
portadora de transtorno mental, incluindo serviços médicos e psicológicos, assistência social,
ocupacional, de lazer e outros.
§ 2º Aos familiares da pessoa portadora de
transtorno mental em cumprimento de medida de segurança é assegurada a atenção
psicossocial, de acordo com a necessidade e
mediante manifestação de vontade.”
“Art. 9º-C A medida de segurança deverá ser
aplicada à pessoa portadora de transtorno
mental de forma progressiva, por meio de saídas terapêuticas, evoluindo para o regime de
hospital-dia ou hospital-noite e outros serviços
de atenção diária, sempre que o quadro clínico do paciente assim o indicar, sendo que
a regressão para o regime anterior somente
será possível com base em avaliação clínica.
§ 1º A regressão para regime anterior somente
se justificará com base em avaliação clínica.
§ 2º A conversão do tratamento ambulatorial
em internação somente será feita com base
em critérios clínicos, não sendo bastante para
justificá-la a ausência de suporte sociofamiliar
ou comportamento visto como inadequado.
§ 3º Os casos de reagudização de sintomatologia, após o cumprimento da medida de segurança, serão tratados em serviços da rede
local de saúde mental.”
“Art. 9º-D Incumbe ao Sistema Único de Saúde (SUS) a atenção à pessoa portadora de
transtorno mental em cumprimento de medida
de segurança.
§ 1º Os hospitais de custódia e tratamento
psiquiátrico integram o SUS.
§ 2º É vedada a construção de novos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico e a
ampliação da capacidade dos estabelecimentos existentes.
§ 3º O modelo hospitalar de cumprimento de
medida de segurança será substituído por
modelo extra-hospitalar de base comunitária.
§ 4º O prazo de implantação, as ações necessárias e o detalhamento do novo modelo a ser
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adotado, a que se refere o § 3º, serão definidos
em regulamento.”
“Art. 9º-E A pessoa portadora de transtorno
mental que estiver há mais de 5 (cinco) anos
internada em cumprimento de medida de segurança, ou para a qual se caracterize situação
de grave dependência institucional, decorrente
de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica
de alta planejada e reabilitação psicossocial
assistida, beneficiados com bolsas de incentivo à desinternação e inseridos em serviços
residenciais terapêuticos, sob a responsabilidade da autoridade sanitária competente e
supervisão de instância a ser definida pelo
Poder Executivo, assegurada a continuidade
do tratamento, quando necessário
Parágrafo único. Os egressos dos hospitais de
custódia e tratamento psiquiátrico serão inseridos em serviços residenciais terapêuticos de
saúde mental, de acordo com a necessidade.”
“Art. 9º-F A pessoa portadora de transtorno
mental em cumprimento de medida de segurança com transtorno relacionado ao uso de
drogas será objeto de programas específicos,
em conformidade com a política nacional de
atenção integral a usuários de álcool e outras
drogas vigente.”
“Art. 9º-G Serão realizados estudos e censos
jurídicos, clínicos e sociais das pessoas portadoras de transtorno mental em cumprimento de
medida de segurança, a fim de conhecer suas
necessidades terapêuticas, analisar e subsidiar
a alocação de recursos e garantir seu retorno
à comunidade de referência e o acesso a serviços territoriais de saúde, além de avaliar os
programas terapêuticos desenvolvidos pelos
hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico
e outros serviços assistenciais.
§ 1º Deverá ser criado cadastro nacional de
pessoas portadoras de transtorno mental em
cumprimento de medida de segurança.
§ 2º É obrigatória a notificação de óbito ou
agravo à saúde por causa violenta em pessoa
portadora de transtorno mental em cumprimento de medida de segurança.”
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9º Ficam revogados o art. 173, inciso III, e
o art. 176 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 –
Lei de Execução Penal; e os arts. 549, 550, 551, 552,
553, 554, 555, 760, 761, 764, 765, 767, 768, 769, 770,
771, 772, 773, 774, 776, 779, o parágrafo único do art.
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685, o parágrafo único do art. 715, o inciso III do art.
762 e o inciso IV do art. 775 do Decreto-Lei nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal.
Justificação
A medida de segurança, embora tenha ganhado
destaque com o surgimento do Positivismo Jurídico,
tem origem no Direito Romano e era utilizada para
segregar os doentes mentais, denominados furiosi,
que eram excluídos do Direito Penal, impondo a sua
internação em casas de custódia, com o objetivo de
afastá-los da sociedade. Persistindo até o século XIX,
tais medidas eram adotadas como defesa contra pessoas consideradas “antissociais”, não sendo exigível a
prática de qualquer infração penal, sendo segregados
os indivíduos intitulados como perigosos ou que representavam mau exemplo para a sociedade.
No Brasil, embora a sistematização das medidas
de segurança tenha ocorrido somente com o advento
do Código Penal de 1940, já havia, no ordenamento
jurídico, medidas de tratamento disciplinadas de forma
esparsa, mas que recebiam a denominação de “pena”.
Entretanto, com o surgimento do referido diploma legal, foi adotado o sistema do duplo binário, no qual a
medida de segurança foi colocada ao lado da pena. À
época, para a aplicação da medida de segurança eram
necessários dois requisitos: a prática de fato previsto
como crime e a periculosidade do agente que o praticava. Entretanto, tal combinação era flexibilizada por
mais uma hipótese, nos casos de perigo social, admitindo-se a sua aplicação mesmo que não houvesse a
prática de qualquer infração penal.
Ressalte-se que a medida de segurança, desde
a sua origem, possuía uma característica peculiar: a
duração indeterminada. A inexistência de prazo tinha
como justificativa a impossibilidade de se determinar
um tempo para a cura da pessoa, sendo necessária
a sua segregação enquanto não estivesse apta para
o retorno à sociedade. Ademais, em razão do fato de
estar intimamente relacionada ao estado de perigo do
agente, só havia prazo mínimo de duração, justificada pelo risco de retorno precipitado do internado ao
convívio social.
Tais características da medida de segurança revelavam a aplicação do chamado “direito penal do inimigo”, onde o agente era punido pelo que era, e não
pelo crime que praticou. As medidas de segurança,
desmembradas em detentivas e não detentivas, eram
de cunho pessoal – de acordo com a gravidade do
crime ou da periculosidade do agente –, ou de cunho
patrimonial.
Com a reforma da parte geral do Código Penal
em 1984, estabeleceu-se que as medidas de segu-
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rança seriam aplicadas somente aos inimputáveis ou
semi-imputáveis. Ademais, adotou-se definitivamente
o sistema vicariante, em substituição ao sistema do
duplo binário, por meio do qual a aplicação de pena
ou medida de segurança eram excludentes, sendo
possível também visualizar a revitalização do princípio
da legalidade, tendo em vista a exigência simultânea
da periculosidade criminal e da prática de um crime,
abandonando-se a presunção de periculosidade, adotada pelo Código Penal de 1940 em sua origem. Houve, ainda, a simplificação das espécies de medidas de
segurança passíveis de serem adotadas: a internação
ou tratamento ambulatorial, ambas com ausência de
limite máximo de duração.
Ressalte-se que, mesmo com as mudanças realizadas pela reforma da parte geral do Código Penal
em 1984, a diferença entre penas e medidas de segurança nunca foi evidente, tanto para o agente que
cumpre qualquer uma dessas sanções quanto para a
sociedade, que as valora de maneira semelhante. As
medidas de segurança, da mesma forma que a pena,
provocam efeito intimidatório característico da prevenção geral do Direito Penal, sendo que, em ambas as
sanções, busca-se a ressocialização do delinquente.
Embora se aponte a inexistência de caráter retributivo nas medidas de segurança, sobressaindo apenas
a sua finalidade preventiva, é inegável, na realidade
atual do sistema penitenciário brasileiro, o seu caráter
segregador. As medidas de segurança, na prática, não
se diferenciam, em suas consequências, da natureza
das penas. Não obstante o desenvolvimento de ideias
humanitárias procurasse ressaltar o espírito de recuperação dos inimputáveis, no intuito de tratar o indivíduo para devolvê-lo ao convívio social, o caráter de
segregação ainda sobressai na aplicação das medidas
de segurança, em nada as diferenciando das penas.
Assim, o que se verifica na realidade da aplicação das medidas de segurança no Brasil, é a quase
ausência de tratamento dos indivíduos que são internados nos chamados Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátricos.
A origem desses estabelecimentos remonta ao
início do século passado. O Decreto nº 1.132, de 22
de dezembro de 1903, que reorganiza a assistência
a alienados, proibiu expressamente que as pessoas
com transtornos mentais fossem mantidas em “cadeias
publicas ou entre criminosos” (art. 10). Determinou,
também, que cada estado brasileiro construísse “manicomios criminaes” (art. 11) e que, enquanto isso não
acontecesse, “os alienados delinquentes e os condenados alienados” somente poderiam permanecer em
pavilhões especialmente reservados para eles nos
“asylos públicos” (manicômios).
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Porém, foi apenas em 1921 que foi oficialmente
inaugurado o manicômio judiciário do Rio de Janeiro,
primeira instituição do gênero criada no Brasil e na
América Latina. O art. 1º de seu regulamento, instituído pelo Decreto n° 14.831, de 25 de maio de 1921,
estabeleceu quem seria o público-alvo da instituição:
a) os condenados que, achando-se recolhidos às prisões federais, apresentarem sintomas de loucura; b)
os acusados que pela mesma razão devam ser submetidos a observação especial ou a tratamento, e c) os
delinquentes isentos de responsabilidade por motivo de
afecção mental (Código Penal de 1890, art. 29) quando, a critério do juiz, assim o exija a segurança pública.
A partir da Reforma Penal de 1984, de acordo
com o disposto no Código Penal, arts. 96 a 99, e na
Lei de Execução Penal, arts. 99 a 101, o manicômio
judiciário passou a ser denominado Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.
Atualmente, de acordo com o Sistema Integrado
de Informações Penitenciárias (InfoPen), do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), do Ministério
da Justiça, em julho de 2012 existiam 32 Hospitais de
Custódia e Tratamento Psiquiátrico no Brasil, sendo
que cinco deles femininos, que abrigavam 3.111 pessoas submetidas a medidas de segurança. Outras 799
pessoas estavam sujeitas a tratamento ambulatorial.
Nem todos os estados da federação possuem
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, a despeito de haver pessoas submetidas a medidas de segurança, mas em todos persiste o seu intuito segregador,
com a finalidade manter longe da sociedade qualquer
indivíduo considerado perigoso para o meio social.
Diante desse quadro, propõe-se a alteração, na
legislação brasileira, especialmente do Código Penal,
do Código de Processo Penal e da Lei de Execução
Penal, das regras aplicáveis às medidas de segurança, com o objetivo de fazer sobressair, como devia ter
sido feito desde a sua origem, o seu caráter curativo
e ressocializador, além de adequá-la às diretrizes estabelecidas pela Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001
(Lei da Reforma Psiquiátrica).
Para tanto, a pessoa portadora de transtorno
mental submetida a medida de segurança deverá ser
tratada em estabelecimento de saúde adequado, onde
lhe seja assegurado tratamento individualizado, realizado por equipe multidisciplinar, que contemple ações
referentes às áreas de trabalho, moradia e educação,
bem como seja voltado para a reintegração sócio-familiar. A medida será aplicada em regime progressivo,
possibilitando a transferência para um regime menos
gravoso quando as condições médicas do paciente
assim o permitirem.
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Assim, em consentâneo com o Estado Democrático de Direito e com o princípio da dignidade da pessoa humana, ambos estabelecidos pela Constituição
de 1988, não se fala mais em segregação decorrente
de periculosidade, mas sim em necessidade de tratamento individualizado com o objetivo de ressocialização do internado.
Noutro giro, viola a Constituição Federal o estabelecimento de prazo mínimo para a vigência da medida de segurança e a inexistência de prazo máximo
para o seu cumprimento. A existência de prazo mínimo
ofende os princípios constitucionais da dignidade da
pessoa humana e a necessidade de individualização
da pena: o tratamento deve ser feito pelo tempo necessário. Ademais, a espécie de tratamento e o tempo
de internação deverão ser individualizados, levando-se
em consideração a condição de saúde do paciente.
Em que pesem as discussões existentes acerca
da natureza jurídica da medida de segurança, numa
tentativa de encontrar uma diferença ontológica entre
ela e a pena, na realidade, em nada se difere a internação das penas privativas de liberdade e o tratamento
ambulatorial das penas restritivas de direito, inclusive
no que tange ao total descaso dos poderes públicos
para com o paciente.
Os argumentos que negam a identidade entre penas e medidas de segurança são meramente conceituais ou resultam de simples opção de política criminal do
legislador. Ambas são sanções e a semelhança prática
entre elas são várias: a) são consequências jurídicas
da prática de crime; b) são instrumentos do jus puniendi estatal; c) são restritivas de direitos fundamentais;
d) constituem formas semelhantes de controle social.
Neste sentido, diante da inexistência de diferença prática entre as penas e as medidas de segurança,
viola a Carta Magna a inexistência de prazo máximo
de duração para a medida de segurança, uma vez que,
segundo o art. 5º, XLVII, b, “não haverá pena (...) de
caráter perpétuo”. Conforme Luiz Vicente Cernichiaro,
“não faz sentido, em nossa quadra cultural, privar alguém do direito de liberdade para o resto da vida. Além
de contrariar o anseio de todo homem, abonado no
mundo civilizado, nenhuma utilidade social é extraída.
Ao contrário, apenas efeitos negativos, manutenção da
ociosidade e transformação do ser humano em pária”.
Assim, diante dessas constatações, por meio do
presente projeto, pretende-se extinguir o prazo mínimo
para a vigência das medidas de segurança, podendo a
perícia médica para a verificação da permanência ou
da cessação da doença mental ser realizada a qualquer tempo. Ademais, estabelece-se o prazo máximo
de 30 (anos) de duração das medidas de segurança,
segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal,
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aplicando-se analogicamente o prazo do caput do art.
75 do Código Penal, referente ao tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade.
Outrossim, embora já constasse no Código Penal acerca da possibilidade de extinção de punibilidade das medidas de segurança, por meio do presente
projeto, prevê-se expressamente que a prescrição da
medida de segurança deve ser calculada com base
no máximo da pena cominada ao delito praticado pelo
agente, interrompendo-se o referido prazo com o início
de seu cumprimento.
Finalmente, em consonância com essas modificações no Código Penal e no Código de Processo Penal, propõe-se a alteração da Lei de Execução Penal
para adequar os Hospitais de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico a essas novas regras referentes às medidas de segurança.
Estabeleceu-se que tais estabelecimentos penais
devem observar as diretrizes do Sistema Único de
Saúde (SUS), da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001
(Lei de Reforma Psiquiátrica), e dos §§ 1º a 7º do art.
97 do Código Penal, no sentido da humanização, desospitalização e desinstitucionalização, bem como da
adoção de tratamento psiquiátrico individualizado, com
acompanhamento psicossocial contínuo e que vise a
reinserção social do paciente. Para o cumprimento de
tais normas, instituiu-se a fiscalização pelo Ministério
Público e a possibilidade de aplicação de sanções aos
estabelecimentos penais e aos seus dirigentes.
Também foram propostas alterações na própria
da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, pois apesar de
o Brasil ter iniciado um vigoroso processo de reforma
psiquiátrica, esse movimento não alcançou a área penal, nem as pessoas portadoras de transtorno mental
que cometem delitos.
Nesse sentido, com base nas Resoluções nos 5,
de 4 de maio de 2004, que dispõe a respeito das diretrizes para o cumprimento das medidas de segurança, adequando-as à previsão contida na Lei nº10.216
de 06 de abril de 2001, e 4, de 30 de julho de 2010,
que dispõe sobre as Diretrizes Nacionais de Atenção
aos Pacientes Judiciários e Execução da Medida de
Segurança, ambas do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária (CNPCP), e considerando os
princípios e diretrizes aprovados pelas III e IV Conferências Nacionais de Saúde Mental, realizadas de 11
a 15 de dezembro de 2001, e de 27 de junho a 1 de
julho de 2010, respectivamente, modificou-se o modelo
hospitalar de cumprimento de medida de segurança.
Dessa forma, entre outras alterações efetuadas
na Lei de Reforma Psiquiátrica, foram integrados os
hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico existentes ao SUS, proibindo-se, ao mesmo tempo, a cons-
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trução de novos hospitais com essas características,
e estabeleceu-se, em lei, a substituição do modelo
hospitalar de cumprimento de medida de segurança
por um modelo extra-hospitalar, de base comunitária,
a ser detalhado em regulamento.
Assim, com essas mudanças, objetiva-se ao resgate da cidadania das pessoas portadoras de transtorno mental em cumprimento de medida de segurança,
pois é necessário estabelecer, de uma vez por todas,
que esta não tem finalidade punitiva, mas sim, curativa
e de reintegração do indivíduo na sociedade.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Texto compilado
Código Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
....................................................................................
TÍTULO VI
Das Medidas de Segurança
Espécies de medidas de segurança
Art. 96. As medidas de segurança são: (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I – Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado; (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
II – sujeição a tratamento ambulatorial. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único – Extinta a punibilidade, não se
impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta. (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
Imposição da medida de segurança para inimputável
Art. 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato
previsto como crime for punível com detenção, poderá
o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prazo
§ 1º A internação, ou tratamento ambulatorial,
será por tempo indeterminado, perdurando enquanto
não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser
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de 1 (um) a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
Perícia médica
§ 2º A perícia médica realizar-se-á ao termo do
prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em
ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Desinternação ou liberação condicional
§ 3º A desinternação, ou a liberação, será sempre condicional devendo ser restabelecida a situação
anterior se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano,
pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 4º Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente,
se essa providência for necessária para fins curativos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Substituição da pena por medida de segurança
para o semi-imputável
Art. 98 Na hipótese do parágrafo único do art. 26
deste Código e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade
pode ser substituída pela internação, ou tratamento
ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três)
anos, nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1º
a 4º. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Direitos do internado
Art. 99. O internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será
submetido a tratamento. (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Texto compilado
Vigência
Código de Processo Penal.
....................................................................................
Art. 682. O sentenciado a que sobrevier doença
mental, verificada por perícia médica, será internado em
manicômio judiciário, ou, à falta, em outro estabelecimento adequado, onde Ihe seja assegurada a custódia.
§ 1o Em caso de urgência, o diretor do estabelecimento penal poderá determinar a remoção do sentenciado, comunicando imediatamente a providência
ao juiz, que, em face da perícia médica, ratificará ou
revogará a medida.
§ 2o Se a internação se prolongar até o término
do prazo restante da pena e não houver sido imposta
medida de segurança detentiva, o indivíduo terá o des-
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tino aconselhado pela sua enfermidade, feita a devida
comunicação ao juiz de incapazes.
Art. 683. O diretor da prisão a que o réu tiver
sido recolhido provisoriamente ou em cumprimento
de pena comunicará imediatamente ao juiz o óbito, a
fuga ou a soltura do detido ou sentenciado para que
fique constando dos autos.
Parágrafo único. A certidão de óbito acompanhará a comunicação.
Art. 684. A recaptura do réu evadido não depende de prévia ordem judicial e poderá ser efetuada por
qualquer pessoa.
Art. 685. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto, imediatamente, em liberdade, mediante
alvará do juiz, no qual se ressalvará a hipótese de dever
o condenado continuar na prisão por outro motivo legal.
Parágrafo único. Se tiver sido imposta medida de
segurança detentiva, o condenado será removido para
estabelecimento adequado (art. 762).
Art. 715. Se tiver sido imposta medida de segurança detentiva, o livramento não poderá ser concedido
sem que se verifique, mediante exame das condições
do sentenciado, a cessação da periculosidade.
Parágrafo único. Consistindo a medida de segurança em internação em casa de custódia e tratamento,
proceder-se-á a exame mental do sentenciado.
Art. 716. A petição ou a proposta de livramento
será remetida ao juiz ou ao tribunal por ofício do presidente do Conselho Penitenciário, com a cópia do
respectivo parecer e do relatório do diretor da prisão.
§ 1o Para emitir parecer, o Conselho poderá determinar diligências e requisitar os autos do processo.
§ 2o O juiz ou o tribunal mandará juntar a petição ou a proposta, com o ofício ou documento que a
acompanhar, aos autos do processo, e proferirá sua
decisão, previamente ouvido o Ministério Público.
Art. 717. Na ausência de qualquer das condições
previstas nos arts. 710, n. I, e 711, o requerimento será
liminarmente indeferido.
Art. 717. Na ausência da condição prevista no
art. 710, I, o requerimento será liminarmente indeferido. (Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977)
Art. 718. Deferido o pedido, o juiz, ao especificar
as condições a que ficará subordinado o livramento,
atenderá ao disposto no art. 767, devendo sempre impor
ao liberado a obrigação de, periodicamente, comunicar
ao juiz da execução ou ao diretor do estabelecimento penal a sua ocupação, os salários ou proventos de
que vive, as economias que conseguiu realizar e as
dificuldades com que luta para manter-se.
§ 1º Se for permitido ao liberado residir fora da
jurisdição do juiz da execução, remeter-se-á cópia da
sentença de livramento à autoridade judiciária do lugar
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para onde ele se houver transferido e ao patronato oficial
ou à autoridade policial, a quem ali couber a vigilância.
§ 2º O liberado será advertido da obrigação de
apresentar-se imediatamente à autoridade judiciária
e ao orgão incumbido da vigilância, referidos no parágrafo anterior.
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da Reabilitação
Art. 743. A reabilitação será requerida ao juiz da
condenação, após o decurso de quatro ou oito anos,
pelo menos, conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a
execução da pena principal ou da medida de segurança
detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas
em que haja residido durante aquele tempo.
....................................................................................
TÍTULO V
Da Execução das Medidas de Segurança
Art. 751. Durante a execução da pena ou durante
o tempo em que a ela se furtar o condenado, poderá
ser imposta medida de segurança, se:
I – o juiz ou o tribunal, na sentença:
a) omitir sua decretação, nos casos de periculosidade presumida;
b) deixar de aplicá-la ou de excluí-la expressamente;
c) declarar os elementos constantes do processo
insuficientes para a imposição ou exclusão da medida
e ordenar indagações para a verificação da periculosidade do condenado;
II – tendo sido, expressamente, excluída na sentença a periculosidade do condenado, novos fatos demonstrarem ser ele perigoso.
TÍTULO V
Da Execução Das Medidas De Segurança
Art. 751. Durante a execução da pena ou durante
o tempo em que a ela se furtar o condenado, poderá
ser imposta medida de segurança, se:
I – o juiz ou o tribunal, na sentença:
a) omitir sua decretação, nos casos de periculosidade presumida;
b) deixar de aplicá-la ou de excluí-la expressamente;
c) declarar os elementos constantes do processo
insuficientes para a imposição ou exclusão da medida
e ordenar indagações para a verificação da periculosidade do condenado;
II – tendo sido, expressamente, excluída na sentença a periculosidade do condenado, novos fatos demonstrarem ser ele perigoso.
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Art. 752. Poderá ser imposta medida de segurança, depois de transitar em julgado a sentença, ainda
quando não iniciada a execução da pena, por motivo
diverso de fuga ou ocultação do condenado:
I – no caso da letra a do no I do artigo anterior,
bem como no da letra b, se tiver sido alegada a periculosidade;
II – no caso da letra c do no I do mesmo artigo.
Art. 753. Ainda depois de transitar em julgado a
sentença absolutória, poderá ser imposta a medida
de segurança, enquanto não decorrido tempo equivalente ao da sua duração mínima, a indivíduo que a lei
presuma perigoso.
Art. 754. A aplicação da medida de segurança,
nos casos previstos nos arts. 751 e 752, competirá ao
juiz da execução da pena, e, no caso do art. 753, ao
juiz da sentença.
Art. 755. A imposição da medida de segurança,
nos casos dos arts. 751 a 753, poderá ser decretada
de ofício ou a requerimento do Ministério Público.
Parágrafo único. O diretor do estabelecimento
penal, que tiver conhecimento de fatos indicativos da
periculosidade do condenado a quem não tenha sido
imposta medida de segurança, deverá logo comunicá-los ao juiz.
....................................................................................
Art. 762. A ordem de internação, expedida para
executar-se medida de segurança detentiva, conterá:
I – a qualificação do internando;
II – o teor da decisão que tiver imposto a medida
de segurança;
III – a data em que terminará o prazo mínimo da
internação.
....................................................................................
Art. 775. A cessação ou não da periculosidade se
verificará ao fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança pelo exame das condições da pessoa
a que tiver sido imposta, observando-se o seguinte:
I – o diretor do estabelecimento de internação ou
a autoridade policial incumbida da vigilância, até um
mês antes de expirado o prazo de duração mínima da
medida, se não for inferior a um ano, ou até quinze
dias nos outros casos, remeterá ao juiz da execução
minucioso relatório, que o habilite a resolver sobre a
cessação ou permanência da medida;
II – se o indivíduo estiver internado em manicômio judiciário ou em casa de custódia e tratamento, o
relatório será acompanhado do laudo de exame pericial feito por dois médicos designados pelo diretor do
estabelecimento;
III – o diretor do estabelecimento de internação
ou a autoridade policial deverá, no relatório, concluir
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pela conveniência da revogação, ou não, da medida
de segurança;
IV – se a medida de segurança for o exílio local
ou a proibição de freqüentar determinados lugares, o
juiz, até um mês ou quinze dias antes de expirado o
prazo mínimo de duração, ordenará as diligências necessárias, para verificar se desapareceram as causas
da aplicação da medida;
V – junto aos autos o relatório, ou realizadas as
diligências, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público e o curador ou o defensor, no prazo de três
dias para cada um;
VI – o juiz nomeará curador ou defensor ao interessado que o não tiver;
VII – o juiz, de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas diligências,
ainda que já expirado o prazo de duração mínima da
medida de segurança;
VIII – ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o número anterior o juiz proferirá
a sua decisão, no prazo de três dias.
Art. 776. Nos exames sucessivos a que se referem o § 1º, II, e § 2o do art. 81 do Código Penal,
observar-se-á, no que Ihes for aplicável, o disposto
no artigo anterior.
Art. 777. Em qualquer tempo, ainda durante o
prazo mínimo de duração da medida de segurança,
poderá o tribunal, câmara ou turma, a requerimento
do Ministério Público ou do interessado, seu defensor
ou curador, ordenar o exame, para a verificação da
cessação da periculosidade.
§ 1o Designado o relator e ouvido o procurador-geral, se a medida não tiver sido por ele requerida, o
pedido será julgado na primeira sessão.
§ 2o Deferido o pedido, a decisão será imediatamente comunicada ao juiz, que requisitará, marcando prazo, o relatório e o exame a que se referem
os ns. I e II do art. 775 ou ordenará as diligências
mencionadas no no IV do mesmo artigo, prosseguindo de acordo com o disposto nos outros incisos do
citado artigo.
Art. 778. Transitando em julgado a sentença de
revogação, o juiz expedirá ordem para a desinternação, quando se tratar de medida detentiva, ou para que
cesse a vigilância ou a proibição, nos outros casos.
....................................................................................
LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984
Texto compilado
Institui a Lei de Execução Penal.
O Presidente da República, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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TÍTULO I
....................................................................................
CAPÍTULO VI
Do Hospital de Custódia
e Tratamento Psiquiátrico
Art. 99. O Hospital de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis referidos no artigo 26 e seu parágrafo único
do Código Penal.
Parágrafo único. Aplica-se ao hospital, no que
couber, o disposto no parágrafo único, do artigo 88,
desta Lei.
Art. 100. O exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento são obrigatórios para
todos os internados.
Art. 101. O tratamento ambulatorial, previsto no
artigo 97, segunda parte, do Código Penal, será realizado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico
ou em outro local com dependência médica adequada.
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da Cessação da Periculosidade
Art. 175. A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida
de segurança, pelo exame das condições pessoais do
agente, observando-se o seguinte:
I – a autoridade administrativa, até 1 (um) mês
antes de expirar o prazo de duração mínima da medida,
remeterá ao Juiz minucioso relatório que o habilite a
resolver sobre a revogação ou permanência da medida;
II – o relatório será instruído com o laudo psiquiátrico;
III – juntado aos autos o relatório ou realizadas
as diligências, serão ouvidos, sucessivamente, o Ministério Público e o curador ou defensor, no prazo de
3 (três) dias para cada um;
IV – o Juiz nomeará curador ou defensor para o
agente que não o tiver;
V – o Juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas diligências,
ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança;
VI – ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o inciso anterior, o Juiz proferirá
a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias.
Art. 176. Em qualquer tempo, ainda no decorrer
do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o Juiz da execução, diante de requerimento
fundamentado do Ministério Público ou do interessado,
seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que
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se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior.
Art. 177. Nos exames sucessivos para verificar-se a cessação da periculosidade, observar-se-á, no
que lhes for aplicável, o disposto no artigo anterior.
CAPÍTULO VI
Do Hospital de Custódia
e Tratamento Psiquiátrico
Art. 99. O Hospital de Custódia e Tratamento
Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis referidos no artigo 26 e seu parágrafo único
do Código Penal.
Parágrafo único. Aplica-se ao hospital, no que couber, o disposto no parágrafo único, do artigo 88, desta Lei.
Art. 100. O exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento são obrigatórios para
todos os internados.
Art. 101. O tratamento ambulatorial, previsto no
artigo 97, segunda parte, do Código Penal, será realizado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico
ou em outro local com dependência médica adequada.
....................................................................................
LEI Nº 10.216, DE 6 DE ABRIL DE 2001
Dispõe sobre a proteção e os direitos das
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial
em saúde mental.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 9o A internação compulsória é determinada,
de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança
do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente,
dos demais internados e funcionários.
Art. 10. Evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave e falecimento serão comunicados
pela direção do estabelecimento de saúde mental aos
familiares, ou ao representante legal do paciente, bem
como à autoridade sanitária responsável, no prazo
máximo de vinte e quatro horas da data da ocorrência.
Art. 11. Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos não poderão ser realizadas sem
o consentimento expresso do paciente, ou de seu representante legal, e sem a devida comunicação aos
conselhos profissionais competentes e ao Conselho
Nacional de Saúde.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 164, DE 2013
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, para fixar
prazo máximo para a decisão em processos
administrativos iniciados por beneficiários
de planos de saúde.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 29 da Lei nº 9.656, de 3 de junho
de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte § 10:
“Art. 29. ..........................................................
........................................................................
§ 10. Nos processos administrativos iniciados
por beneficiários, a decisão administrativa será
proferida obrigatoriamente no prazo máximo
de cento e oitenta dias, a contar do protocolo
de abertura, podendo tal prazo ser prorrogado
no máximo por igual período, mediante justificativa.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta
dias após data de sua publicação.
Justificação
O inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988 assegura a todos, no âmbito judicial e
administrativo, a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
No entanto, a imprensa tem noticiado, recentemente, o constante atraso da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) em analisar processos administrativos referentes a reclamações de beneficiários
de planos de saúde contra as operadoras. Relata-se
que alguns desses processos podem esperar até cinco
anos para receberem uma decisão final.
Boa parte desses processos é iniciada pelos próprios beneficiários em busca de seus direitos. A ANS
informa que durante o ano de 2012 recebeu 75.916
reclamações de consumidores de planos de saúde,
sendo que 75,7% (57.509) destas foram referentes a
negativa de cobertura. O alto índice de reclamações
indica a confiança do beneficiário na ANS para dirimir
suas demandas, ao mesmo tempo em que aponta a
urgência com que essas reclamações devem ser respondidas.
A Resolução Normativa nº 48, de 19 de setembro de 2003, da ANS dispõe sobre o processo administrativo para apuração de infrações e aplicação de
sanções no âmbito da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, mas é insuficiente, na medida em que
não estabelece prazo máximo para seu término, que
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é o que buscamos definir com a proposição legislativa
ora apresentada.
Com o intuito de preservar a confiança do beneficiário na ANS e lhe garantir efetivamente o direito
constitucional da razoável duração do processo, propomos o presente projeto de lei. Com efeito, a Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, já estipula que os processos administrativos
específicos sejam regidos por lei própria, aplicando-se
seus preceitos apenas subsidiariamente.
A solução aqui proposta – estabelecimento de
prazo máximo para a decisão administrativa – já está
presente em nosso ordenamento jurídico, já que a Lei
nº 11.457, de 16 de março de 2007, definiu tal prazo
em trezentos e sessenta dias para processos administrativos fiscais. Buscamos dar esse mesmo tratamento
especial aos processos administrativos da ANS iniciados por beneficiários, já que estes tratam de seu bem
mais precioso: sua saúde.
Mesmo que a atual legislação resguarde o usuário
de planos de saúde em casos de urgência e emergência, não se deve protelar a prestação do tratamento
adequado aos pacientes. Sabe-se que um problema
de saúde pode se agravar bastante caso a terapêutica não seja iniciada a tempo e, por isso, a resolução
dos processos administrativos em comento não pode
demorar demasiadamente.
Em face do exposto, solicitamos aos eminentes
pares a atenção devida e o apoio necessário para a
aprovação do projeto que ora apresentamos.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Texto compilado
Dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 29. As infrações serão apuradas mediante
processo administrativo que tenha por base o auto de
infração, a representação ou a denúncia positiva dos
fatos irregulares, cabendo à ANS dispor sobre normas
para instauração, recursos e seus efeitos, instâncias
e prazos. (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 2001)
§ 1o O processo administrativo, antes de aplicada
a penalidade, poderá, a título excepcional, ser suspenso, pela ANS, se a operadora ou prestadora de serviço
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assinar termo de compromisso de ajuste de conduta,
perante a diretoria colegiada, que terá eficácia de título
executivo extrajudicial, obrigando-se a: (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
I – cessar a prática de atividades ou atos objetos da apuração; e (Incluído pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 2001)
II – corrigir as irregularidades, inclusive indenizando os prejuízos delas decorrentes. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§ 2o O termo de compromisso de ajuste de conduta conterá, necessariamente, as seguintes cláusulas:
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
I – obrigações do compromissário de fazer cessar
a prática objeto da apuração, no prazo estabelecido;
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
II – valor da multa a ser imposta no caso de descumprimento, não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou da prestadora de serviço. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§ 3o A assinatura do termo de compromisso de
ajuste de conduta não importa confissão do compromissário quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta em apuração. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§ 4o O descumprimento do termo de compromisso de ajuste de conduta, sem prejuízo da aplicação
da multa a que se refere o inciso II do § 2o, acarreta a
revogação da suspensão do processo. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§ 5o Cumpridas as obrigações assumidas no
termo de compromisso de ajuste de conduta, será
extinto o processo. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 2001)
§ 6o Suspende-se a prescrição durante a vigência do termo de compromisso de ajuste de conduta.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§ 7o Não poderá ser firmado termo de compromisso de ajuste de conduta quando tiver havido descumprimento de outro termo de compromisso de ajuste
de conduta nos termos desta Lei, dentro do prazo de
dois anos. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.17744, de 2001)
§ 8o O termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser publicado no Diário Oficial da União.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§ 9o A ANS regulamentará a aplicação do disposto nos §§ 1o a 7o deste artigo. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 2001)
....................................................................................
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CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Texto consolidado até a Emenda Constitucional nº
72 de 2 de abril de 2013
....................................................................................

Seção I
Do objeto

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do
Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais.
§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal
Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado
adesão.
....................................................................................
RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN
Nº 48, DE 19 SETEMBRO DE 2003
Dispõe sobre o processo administrativo
para apuração de infrações e aplicação de
sanções no âmbito da Agência Nacional de
Saúde Suplementar.
[Anexo da RN nº 48]
[Índice] [Correlações] [Detalhamentos]
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS, tendo em vista o disposto no art. 29 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
no uso da competência que lhe é conferida pelo inciso II, do art. 10, da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de
2000, em reunião realizada em 28 de agosto de 2003,
adotou a seguinte Resolução Normativa e eu, Diretor
Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1º A presente Resolução Normativa tem por
objeto estabelecer normas para instauração do processo administrativo que vise a apuração de infração
aos dispositivos legais ou infralegais disciplinadores
do mercado de saúde suplementar e aplicação de
sanções administrativas.
Parágrafo único. Considera-se processo administrativo para apuração de infração a dispositivos legais
ou infralegais disciplinadores do mercado de saúde
suplementar e aplicação de sanção administrativa,
aquele que tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares.
Seção II
Dos Atos e Termos Processuais
Art. 2º Os atos e termos processuais previstos
nesta Resolução conterão somente o indispensável à
sua finalidade, sem espaços em branco, entrelinhas,
rasuras e emendas não ressalvadas.
§1º Os prazos serão contínuos, excluindo-se da
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, iniciando-se e vencendo-se somente em dia de expediente na localidade em que tramita o processo ou
em que deva ser praticado o ato aprazado.
§2º. Na prática dos atos processuais será observado o princípio da celeridade e da economia processual, não se permitindo exigências que não sejam
estritamente necessárias à elucidação da matéria.
§3º O processo deverá ter suas páginas numeradas seqüencialmente e rubricadas.
CAPÍTULO II
Do Processo Administrativo
Seção I
Do Início do Processo
Art. 3º O Processo Administrativo para apuração
de infração a dispositivos legais ou infralegais disciplinadores do mercado de saúde suplementar e aplicação
de sanção é originado por:
I – Auto de Infração;
II – Representação; ou
III – Denúncia.
Seção II
Do Auto de Infração
Art. 4º Constatada a infração de disposição legal
ou infralegal disciplinadora do mercado de saúde suplementar será lavrado o auto de infração, em formulá-
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rio próprio, sem emendas ou rasuras, com numeração
seqüencial, em duas vias, destinando-se a segunda
via ao autuado.
Art. 5º A lavratura do auto de infração incumbe,
privativamente, aos agentes responsáveis pelas atividades de fiscalização.
Art. 6º O auto de infração conterá os seguintes
elementos:
I – numeração seqüencial do auto;
II – nome, endereço e qualificação do autuado;
III – local, data e a hora da lavratura;
IV – descrição circunstanciada do fato ou do ato
constitutivo da infração, incluindo o período da ocorrência;
V – indicação da disposição legal ou infralegal
infringida e a sanção aplicável;
VI – prazo e local para apresentação de defesa;
VII – assinatura do autuado, seu representante
legal ou preposto;
VIII – identificação do autuante, com nome, cargo
ou função, número de matrícula e assinatura, ressalvada a hipótese de emissão por processo eletrônico; e
IX – determinação de cessação da prática infrativa, se for o caso, sob pena da aplicação de multa
cominatória.
§1º As incorreções ou omissões do auto de infração não acarretarão sua nulidade, quando dele constarem elementos suficientes para identificar a infração e
o dispositivo legal ou infralegal infringido e possibilitar
a defesa do autuado.
§2º O auto de infração não terá sua eficácia condicionada à assinatura do autuado ou de testemunhas.
§3º Na hipótese do autuado ausentar-se do local
ou na recusa de assinatura do auto de infração, o autuante certificará no próprio auto a ocorrência, ficando
a operadora intimada na forma do inciso II do art. 15
desta Resolução.
§4º O autuante ficará responsável pelas declarações consignadas no auto de infração, sendo passível
de punição, por falta grave, em casos de falsidade ou
omissão dolosa, na forma da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis.
Art. 7º Havendo apreensão de documentos no
exercício da atividade de fiscalização, o agente deverá
lavrar no próprio local da ocorrência auto de apreensão,
sem emendas ou rasuras, em duas vias, destinando-se a segunda via ao autuado, contendo os seguintes
elementos, além dos previstos nos incisos I, II, VI e VII
do art. 6º desta Resolução:
I – as razões e o fundamento da apreensão;
II – a quantidade e a descrição dos documentos
apreendidos, de modo que possam ser identificados;
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III – a identificação do local onde ficarão depositados os documentos; e
IV – o recibo e a assinatura do autuante, com a
indicação do cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único Na hipótese do autuado não ser
localizado ou na recusa de assinatura do auto de apreensão, o autuante certificará a ocorrência, presumindo-se correto o que dele constar.
Seção III
Da Representação
Seção III
Da Representação Pelo não Envio
das Informações Periódicas
(ALTERADO PELA RN Nº 301,
DE 7 DE AGOSTO DE 2012)
Art. 8º Constatada a ocorrência de indícios de
infração às disposições legais ou infralegais disciplinadoras do mercado de saúde suplementar, a área
técnica responsável instruirá o procedimento de representação, para conseqüente instauração de processo
administrativo sancionador.
§1º O processo deverá conter:
I – nome, endereço e qualificação do representado;
II – descrição circunstanciada do fato;
III – indicação da disposição legal ou infralegal
infringida;
IV – qualquer outra informação ou documento
considerado relevante para caracterização da infração;
V – folha de cadastro referente ao registro da
operadora perante a ANS; e
VI – cópia da representação com assinatura e
identificação da autoridade signatária.
§2º Concluída a instrução da representação, o
processo será encaminhado à Diretoria de Fiscalização – DIFIS para providências.
Art. 8º Constatada a ocorrência de indícios de infração às disposições legais ou infralegais disciplinadoras do mercado de saúde suplementar, a área técnica
responsável instruirá o procedimento de representação.
(Redação dada pela RN nº 142, de 2006)
§1º Antes de o procedimento ser remetido à Diretoria de Fiscalização, a área técnica responsável
deverá: (Redação dada pela RN nº 142, de 2006)
I – notificara operadora quanto aos fatos considerados indícios de infração aos dispositivos legais ou
infralegais, concedendo prazo de trinta dias para manifestação; (Redação dada pela RN nº 142, de 2006)
II – receber a resposta da operadora, se houver, e
proceder à análise dos motivos apresentados por esta;
(Redação dada pela RN nº 142, de 2006)
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III – caso a justificativa seja aceita pela área, esta
deverá conceder novo prazo para o cumprimento da
obrigação; e (Redação dada pela RN nº 142, de 2006)
IV – havendo reparação voluntária e eficaz o procedimento será arquivado. (Redação dada pela RN nº
142, de 2006)
Art. 8º Constatada a ocorrência de indícios suficientes de infração às disposições legais ou infralegais
disciplinadoras do mercado de saúde suplementar relativos ao não envio de informações periódicas, será
lavrada a representação, em formulário próprio, sem
emendas ou rasuras, com numeração seqüencial, em
duas vias, destinando-se a segunda via ao autuado.
( Alterado pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
§ 1º A lavratura da representação observará as
disposições do art. 6º desta Resolução, servindo como
ato inaugural do processo administrativo sancionador.
( Alterado pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
§ 2º Aplica-se, no que couber ao inciso I do §1º,
o art. 15, o art. 16 e o parágrafo único do art. 18 desta
Resolução. (Redação dada pela RN nº 142, de 2006)
§ 2º A representação poderá reunir mais de um
tipo ou modalidade de documento ou de informação
periódica, e ainda abarcará todos os períodos não informados de determinado ano. ( Alterado pela RN nº
301 de 7 de agosto de 2012)
§ 3º Não ocorrendo a hipótese de arquivamento
anterior, a área técnica responsável elaborará representação para a Diretoria de Fiscalização, a qual deverá
conter: (Incluído pela RN nº 142, de 2006)
I – nome, endereço e qualificação do representado; (Incluído pela RN nº 142, de 2006)
II – descrição circunstanciada do fato; (Incluído
pela RN nº 142, de 2006)
III – indicação da disposição legal ou infralegal
infringida; (Incluído pela RN nº 142, de 2006)
IV – qualquer outra informação ou documento
considerado relevante para caracterização da infração;
(Incluído pela RN nº 142, de 2006)
V – folha de cadastro referente ao registro da
operadora perante a ANS; (Incluído pela RN nº 142,
de 2006)
VI – a notificação e respectivo comprovante de
recebimento; (Incluído pela RN nº 142, de 2006)
VII – a resposta da operadora, se houver, acompanhada de manifestação fundamentada da área técnica quanto ao seu não acolhimento; e (Incluído pela
RN nº 142, de 2006)
VIII – assinatura e identificação da autoridade
signatária. (Incluído pela RN nº 142, de 2006)
§ 3º Lavrada a representação, a área técnica responsável intimará a operadora para apresentar defesa,

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

em conformidade com os arts. 17 a 19 desta Resolução.
( Alterado pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
§ 4º Encerrado o prazo para apresentação da
defesa, o órgão técnico da ANS elaborará manifestação conclusiva acerca da tempestividade do envio da
informação periódica, decidindo motivadamente pelo
arquivamento da representação ou confirmação da irregularidade, conforme o caso. ( Incluído pela RN nº
301 de 7 de agosto de 2012)
§ 5º A manifestação conclusiva do órgão técnico
que recomendar o arquivamento do feito, será submetida à apreciação do respectivo Diretor, que, caso a acolha, arquivará a representação ou poderá, em sendo
possível, conceder novo prazo para cumprimento da
obrigação, que não poderá ser superior ao prazo de
periodicidade de envio da informação. ( Incluído pela
RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
§ 6º Não ocorrendo a hipótese de arquivamento,
a área técnica responsável encaminhará o processo
de representação para julgamento da Diretoria de Fiscalização, que deverá comunicar à Diretoria de origem
caso aplique o instituto da reparação voluntária e eficaz, previsto no art. 11 desta Resolução. ( Incluído
pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
§ 7º A Diretoria de Fiscalização retornará o processo à área técnica, quando constatada a existência
de vício processual que apenas possa ser sanado pela
Diretoria de origem. ( Incluído pela RN nº 301 de 7
de agosto de 2012)
Art. 8º-A Constatada a ocorrência de indícios de
outras infrações às disposições legais ou infralegais
disciplinadoras do mercado de saúde suplementar, não
previstas no artigo 8º desta RN, as áreas técnicas da
ANS deverão comunicar tais fatos à Diretoria de Fiscalização, para as providências cabíveis. ( Incluído pela
RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
Seção IV
Da Denúncia
Art. 9º A reclamação, a solicitação de providências ou petições assemelhadas que por qualquer meio
derem entrada na ANS e que contiverem indícios de
violação da lei ou de ato infralegal por parte das operadoras, poderão ser caracterizadas como denúncia
após avaliação inicial dos Núcleos Regionais de Atendimento e Fiscalização – NURAFs – ou das Unidades
Estaduais de Fiscalização – UEFIs ou da DIFIS.
Parágrafo único. A denúncia de violação da lei ou
de ato infralegal por parte das operadoras, apresentada por terceiros perante qualquer das Diretorias da
ANS, será encaminhada diretamente à DIFIS para as
providências cabíveis.
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Art. 10 Aceita a denúncia, a abertura e instrução
do respectivo processo administrativo será realizada
no âmbito dos NURAFs, UEFIs, ou da DIFIS, cabendo,
para tanto, a requisição de informações às operadoras,
ou a deflagração de ação fiscalizatória para apuração
dos fatos nela contidos.
Art. 11 As denúncias serão investigadas preliminarmente na instância local, devendo ser arquivadas
nessa mesma instância na hipótese de não ser constatada irregularidade, ou sendo constatada, se houver
reparação imediata e espontânea de todos os prejuízos
ou danos eventualmente causados.
Art. 11. As demandas serão investigadas preliminarmente na instância local, devendo ser arquivadas
nessa mesma instância na hipótese de não ser constatada irregularidade, ou sendo constatada, se houver
reparação voluntária e eficaz de todos os prejuízos ou
danos eventualmente causados. (Redação dada pela
RN nº 142, de 2006)
§1º Considera-se reparação imediata e espontânea, a ação comprovadamente realizada pela operadora em data anterior à requisição de informações ou
deflagração de ação fiscalizatória de que trata o art.
10 desta Resolução.
§1º Considera-se reparação imediata e espontânea, a ação comprovadamente realizada pela operadora em data anterior à lavratura do auto de infração.
(Redação dada pela RN nº 124, de 2006)
§1º Considera-se reparação voluntária e eficaz
a ação comprovadamente realizada pela operadora
em data anterior à lavratura do auto deinfração e que
resulte no cumprimento útil da obrigação. (Redação
dada pela RN nº 142, de 2006)
§1º Considera-se reparação voluntária e eficaz
a ação comprovadamente realizada pela operadora
em data anterior à lavratura do auto de infração ou de
representação e que resulte no cumprimento útil da
obrigação. ( Alterado pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
§ 2º O arquivamento de que trata este artigo deverá ser precedido de comunicação aos interessados,
anexando-se cópia ao processo.
§ 2º Excetuam-se ao disposto no parágrafo anterior a negativa de cobertura assistencial ou a prática
infrativa que implicar risco ou conseqüências danosas
à saúde do consumidor, hipóteses em que se considera
reparação imediata e espontânea, a ação comprovadamente realizada pela operadora em data anterior
à requisição de informações ou deflagração de ação
fiscalizatória de que trata o art. 10 desta Resolução.
(Redação dada pela RN nº 124, de 2006)
§ 2º O arquivamento de que trata este artigo deverá ser precedido de comunicação aos interessados,
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anexando-se cópia ao processo. (Redação dada pela
RN nº 142, de 2006)
§3º O arquivamento de que trata este artigo deverá ser precedido de comunicação aos interessados,
anexando-se cópia ao processo. (Incluído pela RN nº
124, de 2006) (Revogado pela RN nº 142, de 2006)
§4º O reconhecimento de reparação voluntária
e eficaz acerca de negativa de cobertura somente
poderá ocorrer no âmbito da NIP. (Incluído pela RN nº
226, de 2010)
§5º Caso a operadora esteja cadastrada na forma da legislação específica, as demandas referentes
à negativa de cobertura serão encaminhadas para os
órgãos com atribuição para processamento da Notificação de Investigação Preliminar – NIP e a reparação voluntária e eficaz poderá ser reconhecida se for
comprovadamente realizada até a data do envio da
demanda para a abertura de processo administrativo
para apuração de infração na forma da legislação específica. (Incluído pela RN nº 226, de 2010)
§6º Caso a operadora não proceda ao cadastro
mencionado no §5º, a demanda será encaminhada para
abertura de processo administrativo para apuração de
infração. (Incluído pela RN nº 226, de 2010)
Art. 12 Quando na investigação preliminar da
denúncia for constatada violação da lei ou de norma
infralegal por parte das operadoras, será lavrado o
competente auto de infração.
CAPÍTULO III
Da Comunicação dos Atos
Art. 13. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação
da operadora para ciência da lavratura do auto de infração, da decisão ou para a realização de diligências.
Art. 14. A intimação deverá conter:
I – identificação do intimado e nome do órgão
administrativo;
II – conteúdo do ato ou exigência a que se refere;
III – prazo para defesa ou recurso, se for o caso;
IV – data, hora e local em que deve comparecer,
se for o caso;
V – advertência quanto à indicação das provas
a serem produzidas, se for o caso;
VI – a sanção aplicável ou obrigação a cumprir; e
VII – determinação de cessação da prática infrativa, se for o caso, sob pena da aplicação de multa
cominatória.
Parágrafo único A intimação para apresentação
de defesa será acompanhada do auto de infração.
Art. 15 A intimação realizar-se-á:
I – ordinariamente, por via postal, remetida para
o endereço do intimado constante nos cadastros da
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ANS, cuja entrega será comprovada pelo Aviso de
Recebimento (AR) ou documento equivalente, emitido
pelo serviço postal, e devidamente assinado.
I – por via postal, remetida para o endereço de
correspondência constante nos cadastros da ANS, cuja
entrega será comprovada pelo Aviso de Recebimento
(AR) ou documento equivalente, emitido pelo serviço
postal, e devidamente assinado; ( Alterado pela RN
nº 301 de 7 de agosto de 2012)
II – pessoalmente, pelo servidor a quem for conferida tal atribuição, comprovando-se pelo ciente do
intimado, seu representante ou preposto ou, no caso
de sua ausência ou de recusa de aposição de assinatura, pela declaração expressa de quem proceder
à intimação;
III – pela ciência aposta pelo intimado, seu representante ou preposto, em razão do comparecimento
espontâneo no local onde tramita o processo;
IV – por qualquer outro meio que assegure a
certeza da ciência da operadora, do seu representante ou preposto; e
IV – por meio eletrônico com certificação digital,
de acordo com regulamentação a ser editada pela ANS;
ou ( Alterado pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
V – por edital publicado uma única vez no Diário
Oficial da União, se frustradas as tentativas de intimação
por via pessoal, postal ou por qualquer outro meio, no
caso de interessados indeterminados, desconhecidos
ou com domicílio indefinido.
V – por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência da operadora, do seu representante ou
preposto. ( Alterado pela RN nº 301 de 7 de agosto
de 2012)
Parágrafo único. Do Edital deverá constar: ( Revogado pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
I – o nome, endereço e a qualificação do inti mado;
( Revogado pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
II – a descrição circunstanciada dos fatos; ( Revogado pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
III – a disposição legal ou infralegal infringida; (
Revogado pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
IV – a sanção aplicável ou obrigação a cumprir; (
Revogado pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
V – advertência quanto ao prazo e local para
apresentação de defesa ou recurso, se for o caso; (
Revogado pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
VI – advertência quanto à indicação das provas
a serem produzidas, se for o caso; e ( Revogado pela
RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
VII – determinação de cessação da prática infrativa, se for o caso, sob pena da aplicação de multa cominatória. ( Revogado pela RN nº 301 de 7 de
agosto de 2012)
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§ 1º Os meios de intimação previstos nos incisos
do caput deste artigo não estão sujeitos à ordem de
preferência. ( Incluído pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
§ 2º Considera-se endereço de correspondência aquele fornecido pela pessoa jurídica para fins
cadastrais e de intimações por via pessoal, postal ou
por qualquer outro meio ou via. ( Incluído pela RN nº
301 de 7 de agosto de 2012)
§ 3º Presumem-se válidas as comunicações dirigidas ao endereço de correspondência, cumprindo a
operadora atualizar o respectivo endereço sempre que
houver modificação temporária ou definitiva. ( Incluído
pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
§ 4º Não tendo êxito a intimação no endereço
de correspondência, serão promovidas novas intimações, nesta ordem: ( Incluído pela RN nº 301 de 7 de
agosto de 2012)
I – no endereço da sede da operadora, caso seja
diferente do endereço de correspondência; ( Incluído
pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
II – no endereço do advogado regularmente constituído nos autos por procuração, quando houver. (
Incluído pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
§ 5º Após o cancelamento do registro de operadora ou da autorização de funcionamento, caso a
pessoa jurídica não mantenha atualizado seu endereço de correspondência para fins de intimações por
via pessoal, postal ou por qualquer outro meio ou via,
e sendo frustrados os meios de intimação previstos
no parágrafo anterior, será feita publicação dos atos
dos processos administrativos sancionadores em curso no Diário Oficial da União, para ciência e defesa
dos interessados. ( Incluído pela RN nº 301 de 7 de
agosto de 2012)
§ 6º A intimação poderá ser feita por edital, a ser
publicado uma única vez no Diário Oficial da União,
quando restarem frustrados os meios de intimação previstos neste artigo ou quando registrado no cadastro
da ANS a invalidade do endereço, ou, ainda, no caso
de interessados indeterminados, desconhecidos ou
com domicílio indefinido. ( Incluído pela RN nº 301
de 7 de agosto de 2012)
§ 7º Do Edital deverá constar: ( Incluído pela RN
nº 301 de 7 de agosto de 2012)
I – o nome, endereço e a qualificação do intimado;
( Incluído pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
II – número do processo administrativo; ( Incluído
pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
III – a descrição circunstanciada dos fato; ( Incluído pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
IV – a disposição legal ou infralegal infringida;
( Incluído pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
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V – a sanção aplicável ou obrigação a cumprir;
( Incluído pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
VI – advertência quanto ao prazo e local para
apresentação de defesa ou recurso, se for o caso; (
Incluído pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
VII – advertência quanto à indicação das provas
a serem produzidas, se for o caso; e ( Incluído pela
RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
VIII – determinação de cessação da prática infrativa, se for o caso, sob pena da aplicação de multa
cominatória. ( Incluído pela RN nº 301 de 7 de agosto de 2012)
Art. 16 Considera-se efetuada a intimação:
I – se por via postal, na data do seu recebimento,
devidamente aposta no Aviso de Recebimento (AR)
ou documento equivalente, ou, se esta for omitida,
quinze dias após a data da entrega da intimação ao
serviço postal;
II – se pessoalmente, na data da ciência do intimado, seu representante ou preposto, ou, no caso de
recusa de ciência, na data declarada pelo servidor que
efetuar a intimação;
III – se a parte comparecer para tomar ciência
do processo ou justificar sua omissão, a partir desse
momento; e
IV – se por edital, na data de sua publicação.
CAPÍTULO IV
Da Defesa da Operadora
Art. 17 Lavrado o auto de infração, a operadora
será devidamente intimada, na forma do disposto nos
incisos I a V do art. 15, desta Resolução.
Art. 18 Recebida a intimação, a operadora terá
o prazo de dez dias para apresentar defesa, acompanhada dos documentos que a fundamentam.
Parágrafo único. Quando a defesa for encaminhada pelo correio, a tempestividade será aferida pela
data da postagem.
Art. 19 A defesa da operadora poderá ser feita
pessoalmente ou por advogado habilitado, hipótese em
que será obrigatória a apresentação do correspondente
instrumento de mandato.
Parágrafo único. A parte interessada acompanhará o procedimento administrativo, podendo
ter vista dos autos, na repartição, bem como deles
extrair cópias, mediante o pagamento da despesa
correspondente.
CAPÍTULO V
Da Instrução e Julgamento
Art. 20 Na fase de instrução do processo as partes poderão juntar documentos, pareceres, bem como
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requerer diligências e informações, desde que pertinentes e relevantes para o deslinde da questão.
Art. 21 Quando for necessária a prestação de
informações ou a apresentação de outras provas pelas operadoras ou terceiros, serão procedidas as respectivas intimações, estabelecendo-se o prazo para
atendimento.
Parágrafo único. No caso de haver juntada de novos documentos fica assegurado o direito à operadora
de manifestação no prazo de dez dias.
Art. 22 Concluída a instrução do processo, o Diretor da DIFIS, terá o prazo de até trinta dias para proferir
decisão devidamente fundamentada, salvo prorrogação
por igual período expressamente motivada.
Parágrafo único. A atribuição prevista neste artigo
poderá ser delegada pelo Diretor da DIFIS à autoridade administrativa a ele subordinada. (Incluído pela RN
nº 155, de 2007)
Art. 23 A DIFIS observará a jurisprudência e as
decisões reiteradas da Diretoria Colegiada, nas causas
similares e que tenham como objeto o mesmo fundamento jurídico ou fático.
Art. 24 A decisão que reconhecer a infração de
dispositivo legal ou infralegal disciplinador do mercado
de saúde suplementar fixará o valor da multa cominatória aplicada na forma do inciso IX do art. 6º desta
Resolução.
Art. 25 Exarada a decisão, a DIFIS expedirá intimação para ciência da operadora, nos termos previstos no Capitulo III desta Resolução, concedendo o
prazo de dez dias para interpor recurso, e , em caso
de aplicação de penalidade pecuniária, o prazo de
trinta dias para efetuar o pagamento da multa fixada,
ou apresentar pedido de parcelamento.
§1º Decorridos os prazos estabelecidos neste
artigo, sem a comprovação do recolhimento do valor
da multa ou apresentação de recurso, o processo será
encaminhado à Gerência Financeira – GEFIN para notificar o devedor, dando-lhe conhecimento da existência
do débito passível de inclusão no Cadastro Informativo dos créditos não quitados do setor público federal
– Cadin, e posterior encaminhamento à Procuradoria
para inscrição na dívida ativa da ANS e cobrança judicial na forma da lei.
§2º A decisão proferida pela DIFIS será publicada uma única vez no órgão de imprensa oficial, em
extrato, de acordo com o modelo constante do Anexo
desta Resolução.
Art. 25-A Ressalvadas as hipótese previstas nos
arts. [1] 18, 33 e 89, o pagamento da multa fixada poderá
ser recolhido antes da interposição do recurso administrativo, por oitenta por cento do seu valor. (Incluído
pela RN nº 124, de 2006)
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CAPITULO VI
Do Recurso e da Revisão
Art. 26 Da decisão proferida pela DIFIS caberá
recurso à Diretoria Colegiada da ANS como instância
administrativa máxima.
§1º O recurso poderá ser interposto no prazo
de dez dias, contados da data em que a intimação da
decisão for efetuada, na forma do art. 16 desta Resolução, com as razões e, se for o caso, os documentos
que o fundamentam.
§ 1º O recurso poderá ser interposto no prazo
de 30 (trinta) dias, contados da data em que a intimação da decisão for efetuada, na forma do art. 16 desta
Resolução, com as razões e, se for o caso, os documentos que o fundamentam. (Redação dada pela RN
nº 274, de 20/10/2011) (Revogado pela RN nº 284,
de 22/12/2011)
§ 2º O recurso poderá ser protocolado na sede
da ANS, ou nos NURAFs ou UEFIS e deverá ser dirigido à Diretoria de Fiscalização.
§ 3º Na hipótese de recurso encaminhado pelo
correio, a tempestividade do mesmo será aferida pela
data da postagem.
§ 4º Os recursos terão efeito suspensivo, salvo
quando a matéria que lhe constituir o objeto envolver
risco a saúde dos consumidores.
Art. 27 Recebido o recurso a DIFIS se manifestará, preliminarmente, acerca da sua admissibilidade
ou não, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo
de cinco dias, em despacho fundamentado, remetendo, em seguida, o processo à Diretoria Colegiada para
conhecimento e posterior arquivamento.
§ 1º O arquivamento de que trata este artigo deverá ser precedido de comunicação ao interessado,
anexando-se cópia ao processo.
§ 2º O recurso não será admitido quando interposto:
I – fora do prazo;
II – perante órgão incompetente;
III – por quem não seja legitimado; e
IV – depois de exaurida a esfera administrativa.
§ 3º Na hipótese do inciso II, será indicada ao
recorrente a autoridade competente, e o prazo para
recurso lhe será devolvido.
§ 4º O não conhecimento do recurso não impede
a ANS de rever de ofício, a qualquer tempo, o ato ilegal.
§ 5º Quando a decisão for mantida ou reconsiderada parcialmente, a DIFIS encaminhará, no prazo
de cinco dias, o processo à Secretaria Geral, que o
submeterá à Procuradoria da ANS para manifestação.
§ 5º Quando a decisão for mantida ou reconsiderada parcialmente, o processo será encaminhado
à Procuradoria da ANS para análise e manifestação
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quanto à regularidade processual. (Redação dada pela
RN nº 124, de 2006)
§ 5º Quando a decisão for mantida ou reconsiderada parcialmente, a DIFIS encaminhará, no prazo de
cinco dias, o processo à Secretaria Geral para posterior
julgamento pela Diretoria Colegiada, no prazo máximo
de trinta dias, a contar do recebimento dos autos pelo
Órgão Colegiado, podendo ser prorrogado por igual
período, mediante justificativa explícita. (Redação dada
pela RN nº 142, de 2006)
§ 6º Após o pronunciamento da Procuradoria o
processo será encaminhado a Secretaria Geral para
posterior julgamento pela Diretoria Colegiada, no prazo máximo de trinta dias, a contar do recebimento dos
autos pelo Órgão Colegiado, podendo ser prorrogado
por igual período, mediante justificativa explícita.
§ 6º O processo poderá ser remetido à Procuradoria Federal junto à ANS para análise e manifestação, por solicitação do relator do recurso, quando
apresentar controvérsia jurídica relevante ou complexa,
devidamente justificada nos autos, hipótese em que o
prazo previsto no parágrafo anterior será interrompido.
(Redação dada pela RN nº 142, de 2006)
§ 7º No caso de provimento parcial ou de improvimento do recurso, a decisão da Diretoria Colegiada
será publicada, em extrato, no órgão de imprensa oficial e o processo encaminhado à Gerência Financeira
– GEFIN para intimar a operadora a efetuar o pagamento do valor atualizado da multa, no prazo de trinta
dias, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa
da ANS e inscrição do devedor no Cadin.
§7º Quando outro Diretor que não o relator do
recurso suscitar controvérsia jurídica relevante ou
complexa devidamente justificada deverá enviar a solicitação de encaminhamento do processo à Procuradoria Federal junto à ANS ao relator, que irá apreciá-la, motivando sua decisão. (Redação dada pela RN
nº 142, de 2006)
§ 8º No caso de provimento total do recurso, a decisão da Diretoria Colegiada será publicada, em extrato,
no órgão de imprensa oficial e o processo arquivado.
§ 8º Após o pronunciamento da Procuradoria,
quando for caso de sua intervenção, o processo será
encaminhado à Secretaria Geral para posterior julgamento pela Diretoria Colegiada, no prazo máximo de
trinta dias, a contar do recebimento dos autos pelo
Órgão Colegiado, podendo ser prorrogado por igual
período, mediante justificativa explícita. (Redação dada
pela RN nº 142, de 2006)
§9º No caso de provimento parcial ou de improvimento do recurso, a decisão da Diretoria Colegiada
será publicada, em extrato, no órgão de imprensa oficial e o processo encaminhado à Gerência Financeira
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– GEFIN para intimar a operadora a efetuar o pagamento do valor atualizado da multa, no prazo de trinta
dias, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa
da ANS e inscrição do devedor no Cadin. (Incluído pela
RN nº 142, de 2006)
§10 No caso de provimento total do recurso, a
decisão da Diretoria Colegiada será publicada, em
extrato, no órgão de imprensa oficial e o processo arquivado. (Incluído pela RN nº 142, de 2006)
Art. 28 Quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação de sanção imposta, o processo poderá ser revisto
pela Diretoria Colegiada, a pedido ou de ofício.
Parágrafo único Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção anteriormente
imposta.
§1º O relator negará seguimento à revisão quando
a seu juízo não houver fatos novos ou circunstâncias
relevantes suscetíveis de justificar a inadequação de
sanção imposta, encaminhando para a Diretoria Colegiada apenas os processos que considere aptos à
revisão. (Incluído pela RN nº 142, de 2006)
§2º Não se aplica a regra do parágrafo anterior
aos processos que o relator tenha proferido voto vencido no processo objeto da revisão e na hipótese de a
decisão revista ter sido proferida em última instância
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administrativa pela Diretoria de Fiscalização. (Incluído
pela RN nº 142, de 2006)
§3º Da revisão do processo não poderá resultar
agravamento da sanção anteriormente imposta. (Incluído pela RN nº 142, de 2006)
CAPÍTULO VII
Das Disposições Finais
Art. 29 O processo administrativo, antes de aplicada a penalidade, poderá, a título excepcional, ser
suspenso pela ANS, se a operadora assinar termo de
compromisso de ajuste de conduta, perante a Diretoria
Colegiada, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos estabelecidos na Lei nº 9.656, de
3 de junho de 1998.
Art. 30 Esta Resolução Normativa aplica-se a
todos os processos em curso, sem prejuízo dos atos
já praticados.
Art. 31 Aplicam-se subsidiariamente ao processo
administrativo de que trata a presente Resolução as
disposições da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Art. 32 Esta Resolução Normativa entra em vigor na data da sua publicação. – Januario Montone,
Diretor-Presidente.
Este texto não substitui o texto normativo original e nem o de suas
alterações, caso haja, publicados no Diário Oficial.
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LEI Nº 11.457, DE 16 DE MARÇO DE 2007
Mensagem de Veto
Vigência
Dispõe sobre a Administração Tributária
Federal; altera as Leis nos 10.593, de 6 de
dezembro de 2002, 10.683, de 28 de maio de
2003, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.910,
de 15 de julho de 2004, o Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943, e o Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972; revoga dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho
de 1991, 10.593, de 6 de dezembro de 2002,
10.910, de 15 de julho de 2004, 11.098, de
13 de janeiro de 2005, e 9.317, de 5 de dezembro de 1996; e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos; de
Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Sociais, cabendo à última a decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
ordem é Paim, Mozarildo, Mário Couto...
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Acir.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O
primeiro é você? Cadê o seu microfone?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Fora do microfone.) – Estou inscrito como Líder.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Está
como Líder.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Só
para marcar, para a Liderança do PDT, Acir Gurgacz.
Só isso.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O
Senador do PT vai falar pela Liderança?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não,
como inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Está inscrito.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, peço para uma breve comunicação.
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Também, Sr. Presidente, para uma breve comunicação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, vamos por ordem. O que é de praxe aqui?
Quem chegou primeiro é o orador Senador Humberto. Depois, o Mozarildo se inscreveu pela Liderança,
porque foi o segundo a chegar. O Paim foi o terceiro.
Está inscrito, Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mário
Couto, eu abri mão porque troquei com o Cristovam.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Então, pronto. Daí, sou eu o segundo orador inscrito pela
Liderança. Certo? Aí ficam o Senador Alvaro Dias e
o Senador Cyro.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Perfeito. Não tem dúvida quanto a isso.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR.) – (Intervenção fora do microfone.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sim,
já falei, Mozarildo: você será o primeiro, indiscutivelmente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Não há dúvida quanto a isso.
Ouviremos, agora, o primeiro orador inscrito, que
é o Senador Humberto Costa...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pronto!
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Em seguida, ouviremos, pela Liderança, o Senador Mozarildo...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Perfeito!
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Depois, o segundo orador... Depois, para uma
comunicação inadiável, o Senador...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Paim.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Comunicação inadiável...
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Senador Alvaro Dias e, depois, o Senador...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Não, não.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Cyro Miranda, para uma comunicação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sim,
uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – E daí, quando...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
sou depois do segundo orador.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Depois do segundo orador, V. Exª está inscrito para...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Isso!
Perfeitamente! V. Exª colocou na ordem correta agora.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Perfeitamente.
Com a palavra o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, caros colegas Senadores...
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – V. Exª está inscrito como Líder do PDT?
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.) –
Sr. Presidente, caros colegas Senadores, colegas Senadoras, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da
TV Senado, a Anvisa está promovendo, desde a última
segunda-feira, a II Semana de Vigilância Sanitária no
Congresso Nacional. O objetivo desse evento é prestar
contas ao Congresso Nacional das atividades realizadas pela Anvisa e promover um amplo debate com o
Parlamento sobre as ações do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária.
Durante esta semana, a Agência apresenta o
seu Relatório de Atividades 2012, uma iniciativa que
todos devemos parabenizar. Esta é a nona vez que ela
divulga o seu relatório de atividades. A instituição foi a
primeira agência reguladora a apresentar o seu balanço
ao Congresso Nacional. Desde 2005, a Anvisa envia
para os Parlamentares um documento com suas principais ações em regulação sanitária e há quatro anos
os dirigentes da agência vêm ao Congresso Nacional
prestar contas aos Parlamentares.
São iniciativas que ocorrem muito antes da Resolução n° 4 deste Senado, aprovada em março deste ano.
A Resolução determina que os Presidentes das agências reguladoras federais prestem contas anualmente
ao Senado. Ainda em março, o Diretor-Presidente da
Anvisa, Dirceu Barbano, pediu ao Presidente Renan
Calheiros que a Agência fosse a primeira a apresentar as suas contas dentro dos moldes instituídos pelo
Senado Federal.
De acordo com a Resolução, originária da proposta do nobre colega Romero Jucá, as prestações de
contas das agências reguladoras devem ser feitas em
reuniões conjuntas de três Comissões: a Comissão específica relacionada à área, a Comissão de Assuntos
Econômicos e a Comissão de Constituição e Justiça.
É salutar essa iniciativa do Senado Federal para
que as agências reguladoras possam melhor explicar
os resultados dos seus trabalhos. A Anvisa, portanto,
já vem se pautando por essa prática de transparência
e prestação de contas à sociedade.
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Criada em 1999, a Agência atua em todos os setores relacionados a produtos e serviços que afetam à
saúde. É o caso dos alimentos, bebidas, medicamentos, cosméticos, produtos de higiene pessoal, sangue
e hemoderivados, equipamentos e materiais médico-hospitalares, dentre outros.
Como ex-Ministro da Saúde do governo Lula, nós
realizamos diversas atividades em parceria com a Anvisa. Ao mesmo tempo, expresso a nossa preocupação
com a vigilância de um modo geral, pois fui criador da
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde. Aqui, no Senado Federal, como militante da
área, também realizamos trabalhos em parceria, como
foi o caso da apresentação de três projetos de lei, de
minha autoria, que estabelecem uma política nacional
de vigilância sanitária, projetos já aprovados por esta
Casa e que hoje estão na Câmara dos Deputados.
Um deles é o Projeto de Lei do Senado n° 368,
de 2011, que concede competência à Polícia Federal
para apurar crimes de repercussão interestadual envolvendo a falsificação, a corrupção e a adulteração
de medicamentos, inclusive a venda desses produtos
pela Internet.
Caros colegas, precisamos dotar a Polícia Federal da competência necessária para melhor atuar
nessa área de combate à pirataria de medicamentos.
Hoje, a Polícia Federal tem encontrado dificuldades
jurídicas para realizar essas operações em função do
recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
reconhecendo apenas o papel do órgão no combate
à pirataria de medicamentos somente nos casos em
que o delito for internacional.
Esse projeto vem se somar a outros dois que aqui
apresentei. Um deles é o PLS n° 162, que institui uma
Política Nacional de Combate à Pirataria de Produtos
Submetidos à Vigilância Sanitária. Essa política consiste
em conjunto de ações necessárias ao enfrentamento e ao combate à pirataria, a serem executadas por
órgãos e instituições federais, estaduais e municipais
da Administração direta e indireta.
A criação de uma política nacional de combate
à pirataria de medicamentos permitirá a integração
de atividades de inteligência dos setores e órgãos
envolvidos, objetivando a criação e o aprimoramento
de ações hoje existentes, fortalecendo a cooperação
interinstitucional. Em ocasiões em que os órgãos de
inteligência atuaram de forma conjunta, foi possível
ampliar ações de investigação e fiscalização de estabelecimentos clandestinos e de produtos piratas, além
de promover a capacitação de agentes envolvidos com
a questão. Hoje, a grande maioria das ações contra
pirataria é executada de forma isolada.
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Outro projeto de lei que apresentei permite a cassação do registro comercial de drogarias, distribuidoras
ou outras empresas envolvidas na falsificação, adulteração ou alteração de medicamentos, cosméticos e
outros produtos correlatos.
Com o PLS n° 464, será possível a interdição da
empresa encontrada com medicamentos falsificados
antes do final do processo administrativo. Hoje, o órgão
competente só pode apreender o contrabando, mas a
empresa continua aberta e poderá voltar às atividades
ilícitas enquanto é processada.
Sr. Presidente, com esses três projetos que se
complementam, esperamos avançar no combate à
pirataria de medicamentos, impedindo que muitos
brasileiros e brasileiras sejam prejudicados com essa
prática terrível e, algumas vezes, até letais. Esse nobre trabalho de segurança dos produtos que afetam a
saúde é papel da vigilância sanitária.
A Anvisa tem, portanto, missão fundamental na
promoção e proteção da saúde da população ao promover o controle sanitário sobre a produção e comercialização de produtos diversos, seus ambientes, insumos, tecnologias aplicadas e processos produtivos.
E essa atuação vem crescendo a cada ano, inclusive pela ampliação da participação do Brasil no
mercado internacional de medicamentos, insumos e
produtos para a saúde. Segundo a empresa de auditoria
IMS Health, o Brasil deverá ocupar a sexta colocação
mundial no consumo de fármacos em 2015.
Eu gostaria de ressaltar ainda algumas ações
da Anvisa em 2012, dados que constam do relatório
de atividades que a Agência apresenta a esta Casa.
Essas ações mostram completa consonância
entre as atividades da Agência e as políticas sociais
do Governo central. Por exemplo, a Anvisa elaborou o
Projeto de Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária.
Parte do Programa Brasil sem Miséria, essa medida
tem o objetivo de aperfeiçoar o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária no trabalho realizado com empreendedores individuais, cooperativas e agricultores familiares para que esses grupos econômicos e sociais
possam produzir e gerar renda com segurança sanitária.
Como parte do Programa Brasil Maior, por exemplo, foram estabelecidos acordos de cooperação com
a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e
com o Sebrae para a produção de manuais e guias
sobre a legislação aplicada à vigilância sanitária. O
objetivo é simplificar e facilitar o cumprimento das leis
e ampliar os novos negócios.
Além disso, a Anvisa e a Frente Nacional de Prefeitos firmaram acordo de cooperação técnica voltado
para a inclusão produtiva com segurança sanitária
nos Municípios.
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Ou seja, além de suas atividades mais tradicionais, a exemplo das autorizações de funcionamento
de empresas e serviços e dos registros de produtos
sujeitos à vigilância sanitária, a Anvisa tem avançado
como instrumento de amparo ao desenvolvimento das
micro e pequenas empresas deste País.
Para concluir, Sr. Presidente, eu gostaria de enfatizar a importância do Congresso Nacional na discussão e votação de projetos que fortaleçam esse papel
desempenhado pela Anvisa e pela área de vigilância
sanitária. Isto porque estamos tratando da segurança
para a saúde da população e do melhor desenvolvimento do nosso setor produtivo.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz.Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Humberto Costa.
Agora, como Líder do PTB, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Anibal Diniz, fico feliz que V. Exª
esteja presidindo a sessão no momento em que vou
abordar um projeto meu aprovado hoje na Comissão
de Constituição e Justiça, relatado brilhantemente
pelo Senador Valdir Raupp, coincidentemente também um homem da Amazônia. Trata-se de um projeto
que beneficia justamente a Região Norte. É o projeto
que institui o Programa Fronteira Agrícola Norte e dá
outras providências.
O projeto foi apresentado em 2011, foi aprovado
agora na Comissão de Constituição e Justiça e ainda
passará por mais algumas comissões. Mas o importante é frisar o quanto esse projeto, uma vez transformado em lei, vai beneficiar os Estados da Região Norte,
como Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Rondônia e
Acre. O programa será implantado em uma faixa de
até 450km na fronteira com a Guiana Francesa, com
o Suriname, com a República da Guiana, com a Venezuela, com a Colômbia, com o Peru e com a Bolívia.
São estes justamente os objetivos principais desse projeto:
I – promover a fixação do homem no campo e
desestimular o êxodo rural, dotando os Municípios em que predomine população composta por
pequenos e médios produtores rurais e comunidades extrativistas de infraestrutura que viabilize
e agregue valor à sua produção;
II – promover o fortalecimento da agricultura familiar pelo estímulo ao cooperativismo e ao associativismo econômico;
III – promover, mediante ações integradas das
diferentes esferas de governo, o desenvolvimento econômico e social da área de abrangência,
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dotando-a das condições indispensáveis à sua
integração ao mercado brasileiro e à inserção no
mercado internacional;
IV – estabelecer modelos de desenvolvimento
sustentável adequados às características naturais, à vocação econômica e às potencialidades
de microrregiões homogêneas na área de abrangência desse projeto;
V – assegurar a aplicação de forma articulada de
recursos públicos e privados em áreas selecionadas para a criação de polos de desenvolvimento.
É muito importante também frisar que os recursos desse projeto que institui o Programa Fronteira
Agrícola Norte serão aplicados, prioritariamente, em
ações voltadas para:
I – a instalação de microempresas rurais;
II – o desenvolvimento sustentável das comunidades extrativistas;
III – a consolidação da infraestrutura dos assentamentos rurais;
IV – a realização de obras de infraestrutura nos
setores dos transportes e de recursos energéticos;
V – a defesa sanitária vegetal e animal;
VI – a proteção do meio ambiente e o gerenciamento dos recursos hídricos;
VII – a criação e a expansão de núcleos de pesquisa científica e tecnológica.
Então, na verdade – aqui também está o Senador
Mário Couto, do Estado do Pará –, esses Estados vão,
portanto, na hora em que esse projeto se transformar
em lei, obter incentivos, já que, vamos dizer assim, toda
a coordenação é feita pelos órgãos federais, mas em
articulação com os Governos estaduais e municipais.
Então, vamos ter condições de, de fato, dar oportunidade aos habitantes daquela faixa extensa que, como eu
disse aqui, passa pelo Pará, pelo Amapá, por Roraima,
pelo Amazonas, pelo Acre e por Rondônia. Então, na
verdade, é mais uma iniciativa que tem o objetivo de
eliminar as desigualdades regionais.
Acho muito importante que principalmente o Senado, que é a Casa do equilíbrio federativo, preocupe-se, de fato, em fazer legislações e proposições que
possam tratar de maneira adequada as regiões menos
desenvolvidas, aí representadas, na frente, pela Região Norte; depois, pela Região Nordeste; e, por fim,
pela Região Centro-Oeste.
Na verdade, é preciso que haja até um plano
nacional. Há outro projeto que foi aprovado, de autoria da Comissão Temporária da Amazônia e Faixa de
Fronteira, e que institui, Senador Mário Couto, uma
Política Nacional para a Amazônia Legal.
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Então, é muito importante, realmente, que a Amazônia não seja tratada de maneira espasmódica. Vem
um governo que prioriza certos setores, vem outro
governo que deixa de lado aquela parte, e, nisso, a
Amazônia vai ficando – é aquela história –, comparativamente, cada vez mais pobre em relação ao Sul e
ao Sudeste do Brasil.
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Portanto, Senador Anibal, para não extrapolar o tempo regulamentar, quero pedir a V. Exª que dê
como parte integrante do meu pronunciamento o meu
projeto e o relatório do Senador Valdir Raupp.
E, aqui, dirigindo-me aos moradores de Roraima,
quero dizer que, depois de muitas ações que têm travado o desenvolvimento da região, se conseguirmos
transformar esse projeto realmente em lei num espaço
de tempo razoável, nós teremos mais uma ferramenta
verdadeiramente importante para o desenvolvimento do
nosso Estado e dos demais Estados da Região Norte.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 15, DE 2011
Institui o Programa Fronteira Agrícola Norte
e dá outras providências.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído o Programa Fronteira Agrícola Norte, a ser implementado na área formada pelos
Municípios dos Estados do Amapá, Pará, Roraima,
Amazonas, Rondônia e Acre, cujas sedes estejam localizadas na faixa de até 450 km (quatrocentos e cinquenta quilômetros) de largura ao longo da fronteira
do Brasil com a Guiana Francesa, Suriname, República da Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia.
Art. 2º São objetivos do Programa Fronteira Agrícola Norte:
I – promover a fixação do homem no campo e
desestimular o êxodo rural, dotando os Municípios em que predomine população composta por
pequenos e médios produtores rurais e comunidades extrativistas de infraestrutura que viabilize
e agregue valor a sua produção;
II – promover o fortalecimento da agricultura familiar pelo estímulo ao cooperativismo e ao associativismo econômico;
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III – promover, mediante ações integradas das
diferentes esferas de governo, o desenvolvimento econômico e social da área de abrangência,
dotando-a das condições indispensáveis a sua
integração ao mercado brasileiro e a inserção no
mercado internacional;
IV – estabelecer modelos de desenvolvimento
sustentável adequado às características naturais,
à vocação econômica e às potencialidades de microrregiões homogêneas na área de abrangência;
V – assegurar a aplicação de forma articulada de
recursos públicos e privados em áreas selecionadas para a criação de pólos de desenvolvimento.
Art. 3º Os recursos do Programa Fronteira Agrícola Norte serão aplicados, prioritariamente, em ações
voltadas para:
I – a instalação de micro empresas rurais;
II – o desenvolvimento sustentável das comunidades extrativistas;
III – a consolidação da infraestrutura dos assentamentos rurais;
IV – a realização de obras de infraestrutura nos
setores dos transportes e de recursos energéticos;
V – a defesa sanitária vegetal e animal;
VI – a proteção do meio-ambiente e o gerenciamento dos recursos hídricos;
VII – a criação e a expansão de núcleos de pesquisa científica e tecnológica.
Art. 4º O Programa Fronteira Agrícola Norte será
gerenciado:
I - na esfera federal, pelos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; do Desenvolvimento Agrário por intermédio do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; da
Integração Nacional por intermédio da Agência
de Desenvolvimento da Amazônia – ADA; e pelo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior por intermédio da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA ou
por órgãos que venham a substituí-los;
II – no âmbito dos Estados e dos Municípios,
pelo órgão previsto na legislação estadual ou
municipal.
Art. 5º O Poder Executivo celebrará convênios
com os Estados e os Municípios da respectiva área
de abrangência, para execução do Programa Fronteira Agrícola Norte.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
O Norte do Brasil, como é sabido, é quase sempre
esquecido pelas políticas públicas de desenvolvimento, apesar do seu grande potencial econômico, principalmente nas áreas agrícola, pecuária e extrativista.
Seguindo minhas convicções desde o início de
meu mandato, que é o de diminuir as desigualdades
regionais, proponho aos meus ilustres pares a análise do Projeto de Lei em tela que institui o programa
Fronteira Agrícola Norte, na tentativa de impulsionar
as atividades agropecuárias e extrativistas nos municípios dos Estados do norte que detém quase 70%
das fronteiras secas do Brasil.
Na atual conjuntura, promover a fixação do homem no campo não é só uma questão econômica,
mas também de segurança nacional, visto que esta
fixação naquela área assegura a ocupação por brasileiros desse segmento de nossa fronteira.
Diante do exposto, espero que os ilustres membros do Congresso Nacional aprimorem esta proposta
para que ela se torne ainda mais útil à vida das comunidades abrangidas.
Sala das Sessões, de fevereiro de 2011. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
PARECER Nº , DE 2013
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
15, de 2011, que institui o Programa Fronteira Agrícola Norte e dá outras providências.
Relator: Senador Valdir Raupp
I – Relatório
Trata-se de proposição legislativa voltada à instituição do Programa Fronteira Agrícola Norte, a ser
implementado na área formada pelos Municípios dos
Estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre, cujas sedes estejam localizadas na faixa
de até quatrocentos e cinquenta quilômetros de largura
ao longo da fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, o Suriname, a República da Guiana, a Venezuela,
a Colômbia, o Peru e a Bolívia.
O PLS nº 15, de 2011, estabelece os objetivos do
Programa Fronteira Agrícola Norte, dentre os quais a promoção da fixação do homem no campo e o consequente
desestímulo ao êxodo rural; o fortalecimento da agricultura
familiar; as ações integradas das diferentes esferas de governo, nos campos que menciona, o estabelecimento dos
modelos de desenvolvimento sustentável adequados às
características naturais e a aplicação de forma articulada
de recursos públicos e privados em áreas selecionadas
para a criação de pólos de desenvolvimento.
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Os recursos do Programa da Fronteira Agrícola serão aplicados, prioritariamente, em ações voltadas para a
instalação de microempresas rurais; o desenvolvimento
sustentável de infraestrutura dos assentamentos rurais;
a realização de obras de infraestrutura dos setores dos
transportes e de recursos energéticos; a defesa sanitária vegetal e animal; a proteção do meio ambiente e o
gerenciamento de recursos hídricos e a criação e a expansão de núcleos de pesquisa científica e tecnológica.
O Programa será gerenciado, na esfera federal,
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Desenvolvimento Agrário, por intermédio do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
– INCRA, pelo Ministério da Integração Regional, por
meio da Agência de Desenvolvimento da Amazônia –
ADA; e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, por intermédio da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, ou por
órgãos que venham a substituí-los.
Nos âmbitos estadual e municipal, o Programa
Fronteira Agrícola Norte será gerenciado pelo órgão previsto na legislação de regência, estadual ou municipal.
Não foram apresentadas emendas à proposição,
no lapso regimental.
II – Análise
Trata-se de iniciativa louvável, voltada à consecução de objetivos importantes para o País, e, mui especialmente, para os Estados da fronteira norte, aqueles
referidos no próprio projeto.
Com efeito, como destaca a justificativa, o Norte do
Brasil é muitas vezes esquecido pelas políticas públicas
de desenvolvimento, especialmente suas áreas agrícola,
pecuária e extrativista. Assim, com o objetivo de diminuir
as desigualdades regionais, o estabelecimento do programa aqui referido constituiria medida de grande alcance.
Ademais, a fixação do homem no campo, outro
objetivo que consta da matéria, significa igualmente
objetivo que, realizado, contribuirá para uma melhor
qualidade de vida nas cidades, especialmente as capitais dos Estados, muitas vezes superpovoadas.
Assim, a matéria, que não enfenta maiores óbices
quanto à constitucionalidade material ou a juridicidade,
nos parece digna de toda a atenção do Senado Federal, e merecedora de aprovação.
III – Voto
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade material e juridicidade do Projeto de Lei do
Senado nº 15, de 2011, e voto, quanto ao mérito, por
sua aprovação.
Sala da Comissão, Presidente – Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Mozarildo. A Mesa informa
que V. Exª será atendido, nos termos do Regimento.
Agora, com a palavra, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Anibal, venho à tribuna neste momento, primeiro, para
agradecer ao Senador Cristovam, que comigo permutou, para que eu pudesse ir ao Supremo.
A pedido de diversos Senadores – e eu fui um
deles –, estivemos com o Presidente do Supremo, Joaquim Barbosa. Hoje, vai ser votada, enfim, Senador
Mário Couto, a questão do Aerus. Aqueles homens e
mulheres, há anos, estão esperando uma decisão. E a
decisão do Supremo é fundamental, porque vai embasar juridicamente o pagamento por parte do Governo
a esses homens e mulheres que, há anos e anos, esperam essa decisão. Esperamos que a decisão seja
positiva, como tudo indica, e que, com isso, os aposentados e pensionistas dos Aerus possam receber
uma aposentadoria decente.
Cumprimento também a Comissão de Assuntos
Sociais, que, hoje, pela manhã, aprovou, enfim, um
projeto que relatei e que é de iniciativa de aposentados
e de pensionistas. Eles entraram com uma proposta
na Comissão de Direitos Humanos, onde também a
relatei, assegurando os aumentos reais de acordo com
a política salarial.
Sr. Presidente, quero falar, hoje, sobre as tecnologias assistivas. Quero fazer um breve passeio, desta
tribuna, pelo campo das tecnologias assistivas.
Gostaria de falar da Reatech – Feira Internacional
de Tecnologia em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, que ocorre anualmente na cidade de São Paulo.
A maior feira do setor no País está em sua 12ª edição.
Ainda neste ano, o projeto da feira será exportado para
Singapura, para a Itália e para a Turquia e, em 2014,
para a África do Sul e para o México.
Só para citar exemplos de algumas inovações
importantes e que muito poderão contribuir para a inclusão da pessoa com deficiência, menciono que foi
apresentado na feira um aparelho auditivo capaz de
ser conectado em qualquer dispositivo via Bluetooth,
como celulares, por exemplo. Após fazer o pareamento,
o usuário poderá atender seu celular a uma distância
de até dez metros do aparelho.
A feira trouxe ainda uma espécie de cadeira de rodas 4x4, com quatro pneus, com motor com autonomia
de 35km e com capacidade para andar em qualquer
terreno. A empresa fabricante expôs ainda um adaptador que permite que uma cadeira de rodas comum
seja presa sobre ele com travas de segurança e, com
isso, possa subir escadas com segurança.
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Saindo um pouco do âmbito da Reatech, falo
também do trabalho desenvolvido, Sr. Presidente, pelos
pesquisadores que criaram dispositivos cuja finalidade
é ajudar pessoas com deficiência visual a reconhecer
ambientes e objetos. O objetivo é transformar imagens
em sons. As notas musicais variam de acordo com a
altura ou a largura do objeto captado pela câmera.
As inovações, enfim, Sr. Presidente, são inúmeras.
Eu poderia ficar aqui a tarde toda citando várias delas,
mas não me vou alongar. Só gostaria aqui de abordar
aspectos humanos na superação de obstáculos.
Falo um pouco da trajetória de Cláudio Luciano
Dusik, nascido em Esteio, no meu Rio Grande, na região
metropolitana de Porto Alegre. Ele próprio desenvolveu
um teclado especial para quem tem dificuldade de movimentos, como ele, que tem atrofia muscular espinhal.
Hoje, mestre em educação, Cláudio, este que teve
essa criatividade, desenvolveu, em sua graduação, o
teclado virtual Mousekey. O dispositivo criado funciona
pelo movimento do mouse e detalha o alfabeto, sílabas,
sílabas acentuadas, pronomes. Enfim, deixa muito fácil
isso para o deficiente poder operar.
Conheci a história de Cláudio em uma matéria
publicada no G1 e me emocionei ao ler a matéria.
Nela, Cláudio conta que, nos primeiros anos da escola, ficava um tanto isolado, por conta das escadas que
separavam a sala de aula do pátio. Quando estava na
3ª série, um professor criou um programa chamado
“o ajudante do dia”. A partir daí, Cláudio passou a se
integrar nas brincadeiras e a se sentir como todas as
outras crianças de sua idade, com base nessa inovação.
Cláudio conta que, muitas vezes, caía da cadeira quando brincava, por exemplo, de pega-pega e
que não sabia se chorava de dor pelos machucados
ou de alegria por estar no meio da brincadeira junto
com seus colegas.
Superação é uma palavra presente em praticamente todos os momentos da vida das pessoas com
deficiência. E Cláudio, lá de Esteio, é um exemplo.
Intuição, inteligência, inspiração, força de vontade são qualidades que também não podem faltar no
caminho de todos nós e, principalmente, no das pessoas com deficiência.
Na trajetória delas, uma aliada importante é a
tecnologia. Mesmo aí, o apoio da família é imprescindível. Professores, colegas, amigos são outra peça
fundamental nesse mecanismo.
Desde a criação do sistema Braile até o desenvolvimento de leitores de tela para computadores, desde
a invenção da cadeira de rodas até sua automação, o
que tem movido essas pessoas é o desejo de avançar
e contribuir para que outras, em situação desigual e
desvantajosa, possam ter acesso, de forma mais igua-
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litária, aos recursos da sociedade e participação mais
equitativa nos vários campos da vida.
Outro exemplo de sensibilidade, de solidariedade,
de consciência social e de senso de justiça que podemos citar – lembro aqui – é o de Alexandre Lopes. Ele
é um brasileiro que concorre ao prêmio de Professor
do Ano nos Estados Unidos. Ele ensina crianças carentes do maternal, crianças com autismo, crianças de
minorias étnicas. Alexandre destaca que seu trabalho
tem o objetivo de incluir as crianças na comunidade
e na sociedade, e ele faz isso por meio do som, por
meio da música.
Senhores e senhoras, de outro lado, não posso
deixar de destacar o papel que o Estado deve assumir,
efetivamente, na promoção da melhoria da qualidade
de vida dessas pessoas. As pessoas com deficiência
precisam do apoio necessário para superar as dificuldades de um corpo com deficiência, somadas às barreiras de uma sociedade que negligencia a diversidade
corporal dos seus indivíduos.
Nesse contexto, mais uma vez aqui falo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai ser fundamental, determinando o apoio à produção de tecnologias assistivas, incentivando a indústria, estimulando a
pesquisa acadêmica no desenvolvimento de inovações
tecnológicas, abrindo portas e dando palco – como eu
falo – para quem não tem palco, que, na maioria das
vezes, são pessoas com deficiência.
Cumprimento, mais uma vez, a Ministra Maria
do Rosário, dos Direitos Humanos, que formatou uma
comissão especial que, na próxima semana, vai concluir o trabalho, para que a Câmara aprove, então, o
Estatuto da Pessoa com Deficiência, que o Senado já
aprovou por unanimidade.
Para finalizar, lembro uma história de amor, de
dedicação, de alegria e de inclusão. É provável que a
história seja conhecida, pois já passou nos meios televisionados, há algumas semanas.
Falo de Alexandre e de Felipe, que moram em
Belo Horizonte.
Felipe tem 13 anos, cursa a 7ª série e tem paralisia motora. Um dos maiores sonhos de Felipe é poder
jogar futebol com os colegas. Então, seu pai, Alexandre,
mandou fazer uma bota especial, que ambos calçam
e se tornam um só jogador.
Parabéns ao pai Alexandre, pela criatividade
dessa bota especial, que permite, então, que o Felipe
possa jogar, como outros meninos, o futebol.
A reportagem mostrou pai e filho jogando e marcando gols, realizando-se juntos e demonstrando que
não existem limites para os sonhos e para a dedicação.
Não existem barreiras para a inclusão quando existe
sensibilidade.
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Senador Anibal, eu aproveito a presença do Senador Alvaro Dias para dizer: Senador Alvaro Dias, que
bom que V. Exª está aqui! Eu vou ao Supremo. Não
sei se V. Exª poderá, porque há outros compromissos
aqui de líder. Mas, lá, ao falar com os aposentados, eu
lembrarei que nós fomos lá, sim, falar com o Presidente
Joaquim Barbosa, mas V. Exª foi o último a ir lá, foi a
última missão, a pedido nosso, dos Senadores – Senadora Ana Amélia e tantos outros que atuam nessa
área. Quando V. Exª voltou de lá, disse-nos: “Falei com
o Presidente do Supremo, e ele vai colocar a matéria
em votação”.
E, ontem, a nossa líder dos aeronautas, Graziella
Baggio, informou-nos que a votação seria hoje, às
14h30. Então, estou indo lá. Naturalmente, se V. Exª não
puder ir, saiba que o estarei representando também.
Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Paulo Paim, que falou como
orador inscrito.
Agora, voltamos a ouvir um líder, que é o Senador Mário Couto. (Pausa.)
Desculpe-me, Senador Mário Couto, mas agora temos uma comunicação inadiável primeiro com o
Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, realizei
uma caminhada, intensa caminhada e produtiva, pelo
oeste do Paraná, no último final de semana, visitando
vários Municípios. Entre eles, Cascavel, Cafelândia,
Tupãssi, Maripá, Terra Roxa, Guaíra, Laranjeiras do Sul.
Em todas as localidades, a grande preocupação, a
maior repercussão e, sobretudo, o apelo mais dramático
ouvido foi relativo à questão indígena, especificamente
ligada à apropriação de terras produtivas, notadamente no oeste do Paraná. Esse assunto dominou grande
parte da pauta dos encontros que realizamos.
Eu recebi uma documentação farta e um profundo estudo sobre a invasão de indígenas e de estrangeiros em terras produtivas do Paraná – do oeste do
Paraná, especialmente. Estudo elaborado pela Associação Comercial e Empresarial de Palotina, Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Palotina, Associação de
Defesa ao Direito à Propriedade e Sociedade Rural
de Palotina. Em Guairá também, de uma comissão,
recebi informações e documentos sobre o que vem
ocorrendo, provocando uma preocupação enorme aos
pequenos produtores rurais, sobretudo aos pequenos
produtores rurais do oeste do Paraná.
Como atestam os responsáveis pelo referido estudo, o oeste do Paraná está sendo invadido por índios e
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por pessoas que se travestem de índios, provenientes de
outros países e de aldeamentos dos demais Estados da
Federação. A manipulação é outro ingrediente explosivo
presente nessa questão. É público e notório que índios
estão sendo importados, especialmente do Paraguai, e
alocados de reservas indígenas já homologadas.
O preocupante cenário está retratado nas áreas
urbanas e rurais, sobretudo nas cidades de Guaíra e
Terra Roxa e na direção de Palotina, Mercedes, Santa
Helena e Francisco Alves, localidades que estão sendo
vítimas de invasores estrangeiros que falam guarani
e castelhano.
A atuação local da Funai é dúbia, e o Incra e o
Ibama não contribuem para harmonizar os conflitos
em curso. Há denúncias da maior gravidade, de que a
Funai está aparelhada na região para promover essas
invasões, sobretudo promover uma inusitada importação de índios guaranis do Paraguai. A Funai, que é um
órgão público, que é um órgão do Governo, trabalhando para tumultuar o processo produtivo.
A região oeste do Paraná é um exemplo de sistema fundiário, de distribuição de terra, com pequenas
propriedades prevalecendo, propriedades familiares,
produzindo, e produzindo de forma competente.
Um exemplo emblemático dessa questão está na
invasão de Guaíra. Há a coincidência de que a área
requisitada pela Funai para a aldeia indígena seja exatamente a mesma que abrigaria o modal hidroferroviário
e o aeroporto da cidade. Ainda há o temor, por exemplo,
da demarcação de uma reserva indígena ao longo do
Lago Internacional de Itaipu, na fronteira do Paraguai.
O clima reinante nas cidades que visitei é de
enorme preocupação. O risco de que os conflitos se
disseminem é real. A instabilidade gerada pelo atual
cenário é crescente.
Volto a repetir: a Funai está aparelhada para
trabalhar na contramão dos interesses paranaenses
e brasileiros. Não se admite que um órgão do Governo tenha o comportamento que está tendo a Funai.
Pedem, inclusive, que se instale no Congresso uma
CPI para investigar a Funai. Ela estaria sendo usada
como órgão público para alcançar interesses escusos
e condenáveis.
Algumas sugestões:
– reintegração de posse imediata das áreas invadidas, providência vital para restaurar a tranquilidade das áreas em conflito;
– aplicação e imposição da lei aos invasores;
– retirada de índios estrangeiros e pertencentes
às reservas já homologadas, considerando que
os invasores do oeste do Paraná, em grande parte, sequer são brasileiros; não falam português,
falam guarani e castelhano;
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(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – indenizações justas e corretas nos casos onde se façam
necessárias as desapropriações de terras;
– criação de órgão estadual para gerir a questão
indígena e quilombola, a exemplo do IAP, impedindo a
Funai e o Incra de atuar na contramão dos interesses
da economia paranaense;
– e posicionamentos e atitudes mais assertivas
por parte dos Governos Federal e Estadual.
São algumas das sugestões que recolhi nas reuniões realizadas no oeste do Paraná.
O Governo não pode ficar assistindo, à distância, a invasão de áreas produtivas no oeste do Estado,
permitindo que o nível de apreensão suba e que as
pessoas que lá trabalham se sintam expulsas de seu
local de trabalho e de suas propriedades.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Essa
questão indígena não pode ser relegada a um plano
secundário, nem jogada para as calendas. É preciso
que o Governo atue rapidamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Alvaro Dias.
Agora, o próximo orador, como Líder, é o Senador Mário Couto.
Com sua permissão, Senador Mário Couto, enquanto V. Exª se dirige à tribuna, comunico que o
Estado do Acre perdeu hoje o ex-Governador Orleir
Messias Cameli, vitimado por um câncer no estômago. Seu falecimento aconteceu hoje, pela manhã, na
cidade de Manaus.
Eleito, no segundo turno das eleições de 1994,
Orleir Messias Cameli foi Governador do Acre entre
1995 e 1998, depois de ter sido Prefeito da cidade de
Cruzeiro do Sul, sua cidade natal, onde sempre atuou
como empresário da construção civil.
Orleir Cameli foi o primeiro Governador, pós 1982,
a cumprir integralmente seu mandato no Acre, e, entre
os marcos positivos de sua administração, destaca-se
a construção de trechos da BR-364, entre Rio Branco
e Sena Madureira, e de trechos da BR-317, entre Rio
Branco e Brasileia. Vale ressaltar que a pavimentação
da BR-364 continua sendo o grande sonho do povo
acreano e que teve Orleir Cameli como um de seus
visionários no exercício do governo.
O desaparecimento físico de Orleir Cameli é uma
grande perda para o povo acriano, principalmente para
o povo do Vale do Juruá, onde viveu durante, praticamente, toda a sua vida.
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É com pesar que lamentamos sua morte e compartilhamos esse sentimento com o povo do Acre, apresentando nossa solidariedade à família enlutada, a Srª
Bete Cameli e aos seus filhos, seus irmãos, amigos,
admiradores e parentes, pedindo a Deus para que Ele
dê o conforto a todos os enlutados.
Então, neste momento, informo ao povo acriano a
morte do ex-Governador Orleir Cameli, que governou
o Acre entre 1995 e 1998.
Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srª Senadora Vanessa, Srs. Senadores, eu, às vezes,
fico na minha residência a me perguntar, Senador
Cyro, por que o Brasil, este País de hoje, não é correto com aqueles que mereciam ser punidos e estar na
cadeia? Por que este Brasil de hoje engaveta processos para não julgar os processos daqueles que lesaram a Nação brasileira, daqueles que corromperam a
Nação brasileira?
Eu vejo determinados atos de governadores que
merecem aplausos, como, por exemplo, o ato do Governador do Estado do Pará – Graças a Deus do meu
Estado e felizmente do meu Partido –, em prender,
ontem, mais de 36 pessoas que vendiam carteira de
habilitação no Detran.
Vejo com empolgação essa atitude do Governador do Estado, mas me decepciono quando me lembro
que determinados senhores fizeram riquezas milionárias, comprovadas, senhores e senhoras! Milionários
hoje! Comprovado! Um patrimônio: R$50 milhões.
Sem nunca terem exercido sequer gerência em uma
empresa privada. Está lógico, claro, evidente que roubaram a Nação. Não tem ninguém preso na Sudam.
Os projetos da Sudam estão engavetados no Supremo
Tribunal Federal.
Supremo Tribunal Federal do meu País, onde
estamos? Temos de dizer que estamos no Brasil, um
País que nós amamos, mas que os corruptos têm de
ir para a cadeia.
Ora, senhores e senhoras, pensem, brasileiros,
comigo, pensem. Sabe o que está acontecendo, Brasil? Querem tirar o poder do Ministério Público. Querem
tirar o poder do Supremo Tribunal Federal. Agora, Brasil. Olhem o absurdo, brasileiros e brasileiras, paraenses de Nossa Senhora de Nazaré: estão armando, o
Governo está armando para os mensaleiros não irem
para a cadeia. Está tudo armadinho. Coitado do Arruda,
que foi para a cadeia por três meses! Sabe por que o
Arruda foi para a cadeia? Porque ele não era do PT.
Se fosse do PT, não iria.
Quem, qual, onde tem um petista preso? Onde?
Isto é um Brasil democrático? Este País é democráti-
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co? Um país que quer tirar a atribuição do Ministério
Público de investigar é um país democrático? Um país
que não prende os ladrões do mensalão e da Sudam
é um país democrático?
Supremo Tribunal Federal do meu País, tire os
processos da gaveta! Presidente Joaquim Barbosa, V.
Exª que foi elogiado por todos os brasileiros na conduta
do mensalão, ponha-os na cadeia! A tarefa só termina
quando eles estiverem na cadeia.
Meu querido Joaquim Barbosa, julgue. Julgue,
mande para julgamento os processos da Sudam. Eu
quero ver esses que enriqueceram à base do desenvolvimento da Amazônia e do meu Estado, aqueles
que lesaram o meu Estado, aqueles que levaram o
dinheiro que era para o desenvolvimento do meu Estado... Estão aí. Tem de ir para a cadeia, Brasil. Tem
de moralizar, Brasil.
Esses caras ainda se julgam honestos, sérios e
com direito de acusar os outros, com direito de tentar
macular a vida daqueles que fazem da política seriedade. Ficaram ricos à custa de roubar a Nação brasileira,
à custa de roubar o meu Estado. À custa de tirar dos
pobres, viraram ricos e ficaram poderosos.
Ô meu Brasil querido, estamos caminhando para
a inflação galopante, estamos caminhando para a ditadura. Isso eu falei. Eu falei muito, aqui desta tribuna,
sobre isso. Espere mais um pouco, Nação brasileira.
Esperem! Esperem mais um pouco e vocês verão a moral deste Senado, se é que tem, hoje. Vocês
verão. Isso eu venho falando há muito desta tribuna,
tudo gravado aí.
Sr. Presidente, ao descer eu quero fazer voto de
congratulações, primeiro, ao Governo do Estado do
Pará, pela ação de ter mandado prender – cadeia! – 39
pessoas. E 69 pessoas estão sendo procuradas para
ir para a cadeia. Cadeia!
Quero me congratular também com o Exmo Sr.
Luiz Fernandes Rocha, Secretário de Estado de Segurança Pública. Nós não precisamos de Polícia Federal
para mandar os corruptos e bandidos para a cadeia! O
Governo do Pará faz! A Polícia do Pará faz! O Governo
do PSDB faz! Manda para a cadeia!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Mas
aqueles bandidos maiores, os bandidos...
E o que me dá mais ansiedade na minha vida –
já vou descer, Presidente – é ver o patrimônio dessas
pessoas. Um patrimônio de R$50 milhões. Cada um
dos patrimônios acima de R$10 milhões. São vários.
Comprovado. Mais do que comprovado, furto, roubo.
Estão soltos.
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Quero me congratular com o Sr. Walter Wanderley de Paula Pena, Diretor-Geral do Departamento de
Trânsito do Estado do Pará, pelo apoio total à Polícia
Civil do Estado na Operação Blitz.
E, finalmente, ao Ilmo Sr. Ribamar Firmino, Delegado Geral de Polícia Civil do Estado do Pará.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Ah! Se o Governo Federal seguisse esse exemplo, a
Pátria mudava. Não haveria, nesta Pátria, poderosos
que ficaram poderosos com o dinheiro público e que
andam nos corredores, que andam livremente neste
País, enquanto ladrão de galinha está preso.
Estou descendo já, Presidente.
Falei aqui desta tribuna, outro dia, a respeito de
uma senhora. Porque a filha pediu um pão, a mãe, sem
dinheiro, tirou o pão da padaria, roubou o pão da padaria. Acredite, Senador. Acredite, Senador:...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ...
estou tentando tirar essa senhora e ainda não tirei.
Acredite, Senador, porque eu sou do PSDB, do seu
partido. Acredite, Senador: essa senhora que roubou
um pão está há mais de um ano presa, Senador!
Os verdadeiros ladrões, que roubaram milhões
e milhões da Pátria, milhões e milhões da Pátria, em
Sudam e mensalão, estão todos soltos.
Esta é a nossa Pátria de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Para uma comunicação inadiável, a Senadora
Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador Anibal.
Antes de iniciar o meu pronunciamento, quero
manifestar, também, minha solidariedade a V. Exª, à
Bancada de Senadores do Estado do Acre, Senador
Jorge Viana, Senador Petecão, e ao Estado, ao povo
do Estado do Acre, ao Estado como um todo, pelo falecimento do ex-Governador Orleir Cameli, fato, inclusive, que ocorreu na minha querida cidade de Manaus.
Então, recebam todos a minha solidariedade,
inclusive familiares e amigos do Sr. Cameli, pelo seu
passamento.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna hoje
para falar, mais uma vez, e eu o fiz ontem, porque no
aparte que concedi ao Senador Dornelles ele trouxe
a notícia, Senador Cyro, ao Plenário, da eleição do
nosso Embaixador Roberto Azevêdo para a Diretoria-Geral da Organização Mundial do Comércio (OMC).
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Hoje volto à tribuna para falar dessa importante
vitória do Brasil. Não só do Embaixador, mas do Brasil, que, como bem enfatizou a Presidenta Dilma, não
foi uma vitória só do Brasil, não foi uma vitória só do
Embaixador Roberto Azevêdo, nem de um grupo de
países, dos países que apoiaram a candidatura brasileira, mas foi uma vitória da própria Organização
Mundial do Comércio.
Sem o apoio da União Europeia e dos Estados
Unidos, a eleição do Embaixador brasileiro demonstrou
a força do Brasil e dos países emergentes, sobretudo
dos BRICS, que vêm se consolidando, cada vez mais,
nessa nova realidade econômica mundial.
O Embaixador Roberto Azevêdo tem a importante missão de possibilitar que nações com dificuldades
possam ocupar espaço no comércio mundial. Diante
ainda dos efeitos da crise econômica mundial de 2008,
o Embaixador deverá usar seu talento para promover,
no cenário mundial – repito, de crise – o desenvolvimento econômico com justiça social.
A disputa final, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ficou entre o brasileiro Roberto Azevêdo e o mexicano Hermínio Blanco. No início do processo, nove
candidatos se apresentaram para suceder o francês
Pascal Lamy, que deixará o posto no fim de agosto.
Lamy está no cargo, Sr. Presidente, desde 2005.
E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer
que, muitas vezes, fiz críticas ao atual Diretor-Geral da
Organização Mundial do Comércio pela forma como
ele publicamente se referia à Amazônia, Presidente,
Senadora Angela Portela, que é do vizinho Estado de
Roraima, também Amazônia. Pascal Lamy defendia a
ideia de que a Amazônia é um patrimônio da humanidade e não um patrimônio do povo brasileiro. Não
foi uma nem foram duas, mas várias vezes, publicamente – está aqui o Senador Mozarildo concordando
–, o atual Diretor-Geral da OMC tratou a nossa região
dessa forma. Mas ele deixará o cargo em agosto. E
que bom que assumirá, em seu lugar, um brasileiro,...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – ... e um brasileiro da mais extrema competência.
Dos nove candidatos iniciais, saíram da disputa,
na primeira fase da seleção, os quatro candidatos que
obtiveram menor apoio por parte da consulta feita com
os 159 países-membros da OMC.
A vitória brasileira não contou com o apoio dos
países ricos, mas mesmo com essa divisão não houve
manifestações contrárias à vitória do Embaixador Azevêdo. Com muita diplomacia, o Embaixador brasileiro
vai enfrentar também o desafio de buscar o difícil consenso e ampliar acordos multilaterais entre os países.
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Aos 55 anos, o Embaixador Roberto Azevêdo vai
comandar a OMC por quatro anos. Desde 2008, ele é
o representante permanente do Brasil na Organização,
que decide sobre as disputas comerciais entre os países. Presidente, a Organização Mundial do Comércio é
um dos braços mais importantes das Nações Unidas.
Engenheiro eletrônico, formado pela Universidade
de Brasília, o diplomata baiano é casado com Maria
Nazareth Farani.
Chegou ao mundo da diplomacia comercial pela
profissão de engenheiro. Ao ser transferido para Genebra, em 1997, cuidava, a princípio, de arquivos,
atuava em uma tarefa burocrática. Em 2001, porém,
impressionou o então Embaixador Celso Amorim ao
participar de reuniões com advogados encarregados
do litígio do Brasil com o Canadá, devido à disputa
entre a canadense Bombardier e a brasileira Embraer.
Da discussão sobre a Alca, que acabou em impasse, Roberto Azevêdo foi para a chefia do departamento econômico e passou a ser o chefe da delegação
brasileira nas negociações da chamada Rodada de
Doha, de liberalização comercial na OMC, que, agora,
como Diretor-Geral da Organização, terá a tarefa de
levar a algum resultado.
A última posição ocupada por Azevedo, em Brasília, foi, de 2006 a 2008, no Ministério das Relações
Exteriores. Antes disso, já foi diretor do Departamento
de Assuntos Econômicos.
Em sua carreira diplomática, serviu também nas
embaixadas do Brasil em Washington e em Montevidéu, assim como na missão permanente do Brasil em
Genebra.
O embaixador brasileiro é conhecido pela capacidade de negociação, Sr. Presidente. Foi eleito com o
apoio, repito, de países em desenvolvimento, sobretudo da Ásia e da África, e até alguns países da Europa.
A candidatura de Roberto Azevêdo contou com o
empenho pessoal da Presidenta Dilma Rousseff, que
mobilizou a estrutura diplomática e conversou com
muitos Chefes de Estado de diversos países.
Portanto, quero aqui saudar não só Roberto Azevêdo pela capacidade de ter chegado ao cargo que
chegou, mas quero, sobretudo, saudar o ex-Presidente
Lula, Senadora Ana Rita, e a Presidenta Dilma Rousseff, porque não tenho dúvida alguma de que, se o
Brasil ocupa hoje um cargo de tamanha relevância e
importância, isso decorre da acertada política externa brasileira.
Hoje mesmo, Presidente – e já vou concluir –, tivemos um debate importante na Comissão de Assuntos
Econômicos com o Presidente do BNDES, Dr. Luciano
Coutinho, e, lá, ele falava do investimento do BNDES
em vários outros países, como Venezuela, Argentina,
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Peru, países africanos como Angola, Gana e tantos
outros. E eu dizia ao Presidente Coutinho que não
há dúvida alguma de que a política externa brasileira,
com a abertura de mais de 70 embaixadas do Brasil
desde que o Presidente Lula chegou ao poder, e não
só com essa ampliação das embaixadas brasileiras,
mas essa política externa solidária do Brasil nos levou
a essa importante posição. Não tenho dúvida nenhuma!
Então, quero aqui saudar o nosso Embaixador, o
Secretário-Geral que muito orgulha o Brasil e o povo
brasileiro, assim como o ex-Presidente Lula e a Presidenta Dilma, responsável por essa acertada política
externa e por essa grande vitória do nosso País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senadora Vanessa.
Agora, com a palavra, como oradora inscrita, a
Senadora Angela Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente Senador Aníbal, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, nós vemos com muita frequência, em
parte da chamada grande imprensa, da grande mídia,
tentativas de desqualificar as políticas sociais implantadas desde o início do governo do Presidente Lula, em
2003, as quais a Presidenta Dilma vem aprimorando,
desde que assumiu, com novas iniciativas de sucesso,
como, por exemplo, o Brasil Carinhoso.
Não é de hoje que esses setores da mídia atacam
as políticas sociais dos governos do PT e seus aliados.
As senhoras e os senhores devem estar lembrados
das seguidas investidas de desqualificação do Bolsa
Família desde que ele foi apresentado à sociedade
brasileira e ao País em 2003. Vou me ater apenas a
algumas delas.
A primeira foi a tentativa de rotular o Bolsa Família como esmola, mas o apelo, diante do clamor da
sociedade, de que o programa iria combater a miséria,
não repercutiu. Por sorte, o nosso governo agiu com
determinação, não só multiplicando por dez o número
de beneficiários como também aumentando o valor do
auxílio distribuído.
Não dando certo a tentativa de transformar o benefício em esmola, passou-se a divulgar que o Bolsa Família estimulava a preguiça. Mas essa imagem negativa
também não colou. Os números oficiais apontam que
mais de 1,6 milhão de famílias abriram mão voluntariamente do benefício. Mas as vozes ultraconservadoras,
que predominam na mídia dominante, continuam não
vendo os efeitos positivos desse grande programa social, o Bolsa Família. O êxito que estamos alcançando
no combate à miséria continua incomodando.
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Nesses dias, abriu-se uma nova frente de guerra
com uma campanha que pretende nos impingir a falsa
ideia de que as políticas sociais dos governos do PT
e seus aliados não oferecem alternativas às famílias
beneficiadas.
A nova falácia começou a ser demolida ainda
ontem, com a divulgação do novo estudo do Ipea, o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
Graças ao Bolsa Família – diz o Ipea, que tem
credibilidade inquestionável –, uma nova geração de
microempresários está nascendo no Brasil. Graças ao
Bolsa Família!
Os números desse estudo apontam que 7% dos
novos microempreendedores individuais são beneficiários do Bolsa Família. São pessoas beneficiadas por
mais uma iniciativa do governo Dilma, que foi a de pôr
o Sebrae para qualificar e formar pessoas que querem
ter seu próprio negócio.
Nessa categoria, vamos encontrar milhares de
histórias de pessoas que antes viviam na miséria e,
hoje, tentam superar as dificuldades com pequenos
negócios: é o pipoqueiro que foi treinado pelo Sebrae
e transformou o benefício do Bolsa Família em investimento para comprar seu carrinho de pipoca; ou a costureira que conseguiu comprar a primeira máquina de
costura; ou, então, a manicure que pôde comprar os
equipamentos para seu trabalho.
Nesses casos, quem antes não sabia se comeria
durante o dia, agora, tem crédito na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste do
Brasil ou no Banco da Amazônia.
Outra concretização que transforma esse noticiário tendencioso em mentira publicada, Sr. Presidente,
é o Pronatec-Bolsa Família, também criado pelo governo da Presidenta Dilma Rousseff, que conta com a
estrutura do Sistema “S” e das escolas técnicas federais para transformar em mão de obra produtiva quem
antes não tinha nenhuma perspectiva.
Sr. Presidente, 420 mil beneficiários atuais do
Bolsa Família já se matricularam nos 433 cursos de
qualificação oferecidos para obter formação profissional e, em pouco tempo, estarão aptos para tocar a vida
por conta própria.
Nosso governo quer mais, Sr. Presidente. A meta
dessa iniciativa, que conta com o apoio das entidades
patronais do comércio, da indústria e do setor de serviços, é de formar um milhão de pessoas até o final
de 2014.
A busca pelos desvios, imperfeições e erros do
Bolsa Família é salutar. Não é por acaso que, a cada
dois anos, o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome realiza a atualização de seu Cadas-
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tro Único, o principal documento de administração da
distribuição dos benefícios.
A cada dois anos, são checados e confirmados
os dados referentes ao que cada família recebe, além
das obrigações que devem ser obedecidas para o recebimento do benefício, quando se checa também se
as crianças da família estão cursando a escola, se o
cartão de vacinas está em dia, ou se alguma pessoa
foi incorporada à família para justificar o reajuste do
benefício.
Eu disse que a busca por desvios é salutar, mas
não é nada salutar a contínua campanha, ora roubando dos governos do PT e seus aliados a paternidade
do Bolsa Família, ora procurando transferir a falsa impressão de que irregularidades pontuais formam uma
tendência crescente de desvios e mal feitos.
O Presidente Lula herdou, sim, iniciativas de
programas sociais do governo que lhe antecedeu.
Todavia, os cadastros anteriormente realizados eram
incompletos e desarticulados, exigindo o trabalho de
quase um ano para serem postos em ordem e se criar
um verdadeiro Cadastro Único – a coluna dorsal do
êxito das políticas sociais do Brasil é o Cadastro Único.
O Bolsa Família, caras Senadoras e caros Senadores, não é apenas a concretização do sonho do ex-Presidente Lula de ver todo cidadão brasileiro comer
três vezes por dia; é também o mais bem sucedido
programa de distribuição de renda do mundo; e, por
essa razão, é tido como modelo da Organização das
Nações Unidas, a ONU, para o desenvolvimento de
programas semelhantes em países pobres.
O reconhecimento ao programa levou o novo
presidente do México, Enrique Peña Nieto, a convidar
nosso Presidente Lula para o lançamento de seu programa de benefícios, o Sin Hambre.
Vou citar alguns números que traduzem a grandiosidade e a importância das políticas sociais dos
últimos dez anos. O Bolsa Família, Sr. Presidente,
não leva apenas alimento e um pouco de dignidade
a cerca de 13,6 milhões de famílias ou a cerca de 50
milhões de pessoas, ele também responde, majoritariamente, pela queda de quase 50% da mortalidade
infantil, desde o ano 2000.
Deste universo de beneficiários do programa,
68,3% fazem parte da população economicamente
ativa, ou seja, maiores de 16 anos, dos quais 90,9%
trabalham. Até fevereiro deste ano, 1,69 milhão de
famílias, que havia atualizado suas informações no
Cadastro Único, deixou o programa por aumento de
renda per capita.
Os beneficiários que, por algum motivo, se desligaram, voluntariamente, do programa, podem retornar, a qualquer momento, sem a necessidade voltar
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ao final da fila. É o chamado retorno garantido, para
dar segurança ao beneficiário que abriu mão do benefício para que ele volte ao programa, caso ele venha
a viver dificuldades e fique abaixo da linha da miséria.
A folha de pagamento do Bolsa Família, Srs. Senadores, do último mês de abril, registra um repasse
de mais de R$2 bilhões ao programa, com valor médio
por família R$150,00; o equivalente a 0,5% do PIB.
Mais ainda, dentro do Bolsa Família, o benefício
para a superação da extrema pobreza atende a 4,6
milhões famílias ou cerca de 34% do total com repasse mensal de R$397 milhões.
Em relação à freqüência escolar dos alunos beneficiários do Bolsa Família, 87,3% do total cumprem
essa condição; mais que a metade da média nacional.
Os estudos mostram também que a evasão escolar entre as crianças é menor e que a presença das
crianças incluídas no programa Bolsa Família também
é maior: 16 milhões de crianças e adolescentes têm a
freqüência escolar acompanhada.
Segundo a Ministra Tereza Campello, os percentuais relativos de evasão dos filhos das famílias beneficiadas foram de apenas 3% no ensino fundamental
e 7,2% no ensino médio. Isso, em comparação com
as taxas nacionais de 3,5% e 11,5%, respectivamente. Isso mostra claramente que, entre as famílias em
que existem crianças e adolescentes beneficiárias do
Bolso Família, o percentual de frequência maior e de
evasão escolar menor.
Registrou ainda que estudantes de 6 a 17 anos
têm taxa de aprovação de seis pontos percentuais
maiores que os não beneficiários nas mesmas condições sociais, o que mostra tratar-se de um programa
que não visa apenas a transferir recursos públicos
para as famílias.
Já na saúde, as condições são verificadas duas
vezes por ano, por meio do Sistema Bolsa Família na
Saúde, do Ministério da Saúde. Hoje, já são 8,1 milhões famílias acompanhadas, que dá 73,5% do total.
Sr. Presidente, apesar de todos esses números
demonstrando a eficácia das políticas sociais, insiste-se que o Bolsa Família não oferece alternativa, não
tem porta de saída.
Nada será capaz de alterar a extraordinária obra
que o Brasil vem realizando nos últimos anos e que
transformou nosso País em alvo de admiração tantos
nos países ricos quanto nos países pobres, que querem nos copiar e enviar seus funcionários para cá para
conhecer detalhes do funcionamento do Bolsa Família.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, como tentei
demonstrar, todos esses indicadores apontam para
uma conclusão bastante simples: a de que representantes maiores das elites que mantiveram o Brasil no

MAIO DE 2013
Maio de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

atraso durante a sua história não se conformam com
o êxito do Partido dos Trabalhadores na Presidência
da República.
Era isto que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senadora Angela Portela.
Agora, com a palavra, como Líder do PDT, o Senador Acir Gurgacz.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem.) – Peço minha inscrição no horário de Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Perfeitamente. V. Exª está inscrito.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a criminalidade praticada por menores
vem aumentando assustadoramente e está causando
um verdadeiro pavor social em todo o nosso País. Na
raiz desse problema estão muitos fatores de ordem
psicológica, familiar, educacional, social, econômica, política e penal que precisamos discutir e temos
de encontrar caminhos que mantenham os nossos
adolescentes longe da criminalidade e que punam
adequadamente os menores infratores. Isto porque
os adolescentes infratores não têm sido punidos adequadamente. Infelizmente, nessas últimas semanas,
vários casos trágicos de crimes praticados por menores justificam essa constatação e esse clamor popular
por justiça no nosso País.
No dia 9 abril, um jovem prestes a completar 18
anos matou um estudante paulista chamado Victor
Hugo Deppman, de 19 anos, quando este entrava no
portão do prédio onde morava, no bairro Belém, na
Zona Leste de São Paulo. Matou para roubar um celular.
No dia 13 de abril, o estudante universitário Itamar Ferreira Souza, de 27 anos, foi morto em Campo
Grande, no Mato Grosso do Sul, por um adolescente
de 17 anos.
O responsável por atear fogo no corpo da dentista Cinthya Magaly Moutinho de Souza, de 46 anos,
no dia 25 de abril, em São Bernardo do Campo, São
Paulo, foi um adolescente de apenas 17 anos de idade.
Nesta semana, a polícia descobriu que o jovem
que invadiu um micro-ônibus no Rio de Janeiro, assaltou os passageiros e estuprou uma mulher de 30 anos
na última sexta-feira é menor de idade e tem apenas
16 anos. O assaltante resolveu se entregar depois que
as imagens da câmera do ônibus foram divulgadas e
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ele confessou o crime dizendo que estava sob efeito
de cocaína.
Estes são apenas alguns casos que provocaram
comoção nacional, mas temos inúmeros casos, no
Brasil inteiro, da mesma natureza, crimes cometidos
por jovens que estão prestes a completar 18 anos ou
que são utilizados por bandidos, porque os bandidos
sabem que os jovens de 16 ou 17 anos não respondem
perante a Justiça como os demais cidadãos brasileiros.
Os assassinos de São Paulo e Campo Grande
cometeram os crimes poucos dias antes de completar
18 anos. Portanto, ainda estavam sob a proteção do
Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, do Código Penal e da Constituição brasileira, que definem
a maioridade penal de 18 anos e o regime diferenciado de punição. Sob a proteção do ECA, eles deverão
pegar, no máximo, três anos de reclusão no regime
socioeducativo.
Sr. Presidente, hoje, mais do que nunca, esses
jovens e adolescentes possuem informações suficientes para discernir entre o certo e o errado, bem como
maturidade biológica, psicológica e social para fazer
as suas escolhas. É triste que tenham escolhido o caminho das drogas, da criminalidade. E temos que fazer
alguma coisa com urgência para frear essa onda de
crimes praticados por menores, bem como promover
ações educativas, ações preventivas e de tratamento
aos dependentes de drogas em nosso País.
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 da internação dos adolescentes infratores
punidos com penas de reclusão é uma necessidade
urgente e um clamor social.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, o alerta
que faço é o de 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 constitucional, a PEC 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 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.
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 he-
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diondos contra a vida humana. Nosso objetivo é coibir
esses 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 a desigualdade social, 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 brasileiros.
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, o 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.
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 brasileira.
São várias as propostas que tramitam no Congresso Nacional sobre esse tema. Precisamos apenas
reunir essas propostas em uma comissão especial e
estabelecer um prazo para que possamos apresentar
uma proposta de revisão das penas para os menores.
O tema é delicado. Talvez seja por isso que propostas
como o Projeto de Lei nº 322, de 2007, do Deputado
Vieira da Cunha, nosso companheiro do PDT do Rio
Grande do Sul, que aumenta de três para dez anos o
período máximo de internação do menor de idade que
comete crimes, estejam há tanto tempo em tramitação
no Congresso Nacional.
Não podemos mais tapar o sol com a peneira.
Precisamos reunir todas as propostas, promover um
grande debate aqui no Congresso e atender o clamor
do povo brasileiro. É evidente que é preciso, também,
atacar as causa da violência, como a desigualdade
social, o desemprego, a miséria, as drogas, a desagregação familiar e social.
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Entendo que somente com esse conjunto de medidas, com a mobilização de toda a sociedade, é que
vamos combater com efetividade a violência, o uso e
o tráfico de drogas e os crimes contra a vida.
Era este o tema que eu tinha para tratar nesta
tarde, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Acir Gurgacz.
Agora, como orador inscrito, o Senador Casildo
Maldaner, por permuta com o Senador Pedro Simon.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Caro Presidente e caros colegas, em primeiro lugar, agradeço ao Senador Pedro Simon, pois,
em função de outra agenda, estou usando o espaço
dele. Houve uma permuta com o nosso nome. Quero
deixar o reconhecimento dos catarinenses e da agroecologia, em especial, ao Senador Pedro Simon. Nossos cumprimentos.
Antes de mais nada, quero fazer o registro de que,
do dia 6 ao dia 9 de junho, nós teremos, na região de
Braço do Norte, no sul catarinense, uma das maiores
festas, um dos maiores encontros de uma exposição
da Federação de Agroecologia. Na verdade, ela se
destaca como uma das melhores não só do Brasil,
mas da América Latina, principalmente na questão do
leite, das pequenas exposições, dos pequenos implementos agrícolas.
A exposição ocorrerá agora, entre os dias 6 e
9 de junho. Ontem, recebemos esse convite, que foi
feito, no Senado, pelo Vereador Michels, do Município
de Braço do Norte. Ele esteve aqui representando o
Prefeito Ademir, a comunidade e a direção dessa exposição, que é extraordinária, muito grande, envolvendo,
principalmente, a agroecologia, um tema que, por sinal,
quero, brevemente, abordar, neste instante, nesta Casa.
Quero aproveitar este momento, porque hoje, pela
manhã, no Auditório Petrônio Portela, totalmente lotado – só do meu Estado, Santa Catarina, compareceu
uma comitiva de mais ou menos uns 300 agricultores
–, na presença de diversos Ministros, com a participação de Parlamentares e entidades representativas,
houve um encontro extraordinário.
É uma proposta alternativa de agricultura familiar
socialmente justa, economicamente viável e ecologicamente sustentável. É sobre esse trinômio de desenvolvimento que se ergue, com cada vez mais forma, a
agroecologia. Para mim, esse trinômio é extraordinário.
Isto hoje faz parte por ser economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente sustentável.
Então, foi nessa manhã, como disse, que essa
agroecologia e produção orgânica, no Auditório Petrô-
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nio Portela, praticamente lotado, com a participação
de todos esses representantes...
Eu gostaria de fazer isso e um reconhecimento,
sem dúvida alguma, a duas mulheres. Eu não poderia
deixar de destacar duas mulheres que estavam presentes ao encontro.
A primeira delas é a Presidente da Frente Parlamentar da Agroecologia, a Deputada Federal catarinense Luci Choinacki. Tenho que destacar. Mulher do
oeste catarinense, forjada na lida da roça, no campo, no
cabo da enxada, com muito esforço e trabalho tornou-se a primeira Deputada Estadual do PT catarinense,
está em seu quarto mandato como Deputada Federal,
presidiu seu Partido e disputou uma candidatura ao
Senado, onde obteve um desempenho extraordinário.
Outra mulher digna de nosso aplauso é Ana Maria Primavesi, que, aos 93 anos, brindou-nos com sua
presença esta manhã.
Nascida na Áustria, Ana chegou ao Brasil em
1949 já com uma sólida formação em Agronomia na
Escola Rural de Viena e, desde então, dedica-se, com
brilhantismo, ao manejo ecológico dos solos. Seu trabalho é considerado um marco de virada na agricultura
tropical e recebeu reconhecimento no mundo inteiro,
traduzido em premiações internacionais e em diversos
títulos de doutor honoris causa.
Sua lição maior traduz-se na constatação da farta e rica biodiversidade contida no solo e de como um
cultivo livre de agrotóxicos ou pesticidas pode garantir
produção de grande qualidade e resistência, com plena
integração ao ecossistema. Aqui está o conceito básico da Agroecologia, modo de produção que se torna,
cada dia mais, alternativa de renda para milhares de
agricultores familiares.
Contudo, é preciso ir além do simples conceito
de produção orgânica, Senador Paulo Davim – V. Exª
é ligado à área médica –, livre de agrotóxicos, que é
apenas uma parte da filosofia de produção agroecológica, para serem também considerados os aspectos ambientais, sociais, culturais, éticos e políticos de
agricultura.
Como explicam os pesquisadores Francisco Roberto Caporal e José Antônio Costabeber, desde muito
tempo, os homens vêm buscando estabelecer estilos
de agricultura menos agressivos ao meio ambiente
que sejam capazes de proteger os recursos naturais
e que sejam duráveis no tempo.
Em diversos países, passaram a surgir estas agriculturas alternativas, com diferentes denominações:
orgânica, biológica, natural, ecológica, biodinâmica,
entre outras. Na maioria das vezes, tais alternativas
não conseguiram dar as respostas para os problemas
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socioambientais que se foram acumulando com o modelo convencional de agricultura.
Nesse ambiente de busca e de construção de
novos conhecimentos, nasceu a Agroecologia, como
um novo enfoque científico, capaz de dar suporte a
uma transição a estilos de agriculturas sustentáveis e
de, portanto, contribuir para o estabelecimento de processos de desenvolvimento rural sustentável. Estava,
então, estabelecido um novo caminho para a construção de agriculturas de base ecológica ou sustentáveis.
Para a Agroecologia, a natureza não é um apanhado de recursos que se possa utilizar indiscriminadamente nem uma máquina a serviço do homem. A
realidade é vista de forma integrada, buscando-se a
interação entre os vários elementos que existem no
ambiente. O solo, as plantas, os animais, a água e
tudo mais que está à nossa volta devem ser manejados respeitando-se os limites da natureza e as características da cultura dos agricultores.
Na natureza e nos sistemas produtivos, todos os
elementos estão interligados e interagindo. Em uma
floresta, por exemplo, existem muitas espécies de plantas, animais, insetos, fungos, bactérias, entre outros,
que dependem uns dos outros para se desenvolverem.
Algumas plantas necessitam de uma bactéria ou
fungo que está no solo para obterem parte de seu alimento, ao mesmo tempo em que suas folhas caem e
voltam ao solo, alimentando outros seres. Folhas, flores e frutos servem de alimento para lagartas, abelhas,
insetos, pássaros, macacos. Esses, por sua vez, são
alimentos para outros animais. Por exemplo, a lagarta
se alimenta de uma folha, uma aranha se alimenta da
lagarta, uma galinha se alimenta da aranha, e assim
por diante.
Ao entender a natureza e essas ligações, a família agricultora tem condições de pensar sistemas de
produção mais fortes, estáveis e equilibrados.
Obviamente, não abandonaremos as formas tradicionais de agricultura e os avanços permitidos pela
pesquisa científica química no campo.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Há espaço para o convívio pacífico de ambas
as formas de cultura, cada qual cumprindo seu papel
no desenvolvimento da potência agropecuária que é
o Brasil.
Vou concluir, Sr. Presidente.
Não podemos ignorar, contudo, o poder da Agroecologia para a fixação do homem no campo como
alternativa de renda para pequenos produtores rurais, aliado ao manejo sustentável dos solos e de seu
imenso potencial. Para tanto, precisamos fortalecer as
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políticas públicas voltadas ao segmento, como financiamento agrícola para insumos e sementes, assistência
técnica, certificação de produtos, além de uma forte
pesquisa agropecuária.
Um caminho que passa pelo desenvolvimento
econômico, pela inclusão social e pela sustentabilidade
ambiental encontrará neste Parlamento irrestrito apoio.
São essas as considerações, Sr. Presidente e
caros colegas, que eu não poderia deixar de fazer em
função da abertura, hoje, pela manhã, no Auditório
Petrônio Portella, de um seminário sobre Agroecologia no Brasil, encontro que terá duração de dois dias,
hoje e amanhã. Portanto, são dois dias de debates, de
experiências, de busca de soluções, inclusive buscando o selo para produtos da agricultura familiar, para
fazer com que haja sustentabilidade e diversidade em
agriculturas pequenas, em minifúndios, por exemplo,
no meu Estado, Santa Catarina, que é um minifúndio.
Ecologicamente, com o reflorestamento, com a bacia
leiteira, com os frutos e com a sustentabilidade, é preciso procurar fazer com que haja esses resultados. O
seminário que está acontecendo aqui é louvável nesse perfil.
Concluo, Sr. Presidente, cumprimentando V. Exª
e agradecendo sua tolerância em relação ao tempo.
Antes de encerrar, eu também gostaria de fazer
aqui o registro da presença de dois Vereadores do meu
Estado, que estão na tribuna de honra. Refiro-me a Odir
Nunes, Presidente da Câmara da comarca de Joinville,
e a Levi Rioschi, também da Câmara de Vereadores
de Joinville. Aliás, Joinville é a cidade mais populosa
do Estado, é a maior cidade catarinense, ganhando,
inclusive, da capital.
Então, a nossa saudação aos “Senadores municipais” de Joinville, porque, na verdade, os Vereadores
são “Senadores municipais”. Essa é uma expressão que
sempre uso. Lá tive a honra de passar meio século e
de ser colega dos senhores como Vereador. Portanto,
faço esse registro com muita honra.
Muito obrigado, Sr. Presidente e caros colegas.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Casildo.
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, Senador
Anibal; Srªs Senadoras e Srs. Senadores, hoje, pela
manhã, participei de um evento na Câmara Federal, em
que a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
publicou este livreto em que solicita ao Ministério da
Saúde uma revisão da área de atenção aos pacientes
com afecções respiratórias e a criação de uma linha
de cuidados desses pacientes no SUS.
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Os números trazidos são impressionantes, impactantes: 10% da mortalidade no Brasil estão relacionados diretamente às doenças respiratórias; 15% de
todos os atendimentos do Programa Saúde da Família
se referem a pneumonias; de 10% a 20% da população têm asma, doença apontada como a terceira ou
quarta causa de internação hospitalar pelo SUS; 16%
da população adulta têm Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), o que corresponde a um quinto
das internações pelo Sistema Único de Saúde; 4,5 mil
brasileiros morrem de tuberculose por ano; 130 mil brasileiros morrem de doenças provocadas pelo tabaco;
90% dos tumores de pulmão estão relacionados ao
vício do tabagismo.
A Sociedade está tentando promover uma revisão
na tabela de procedimentos em pneumologia do SUS,
até porque se verificou que a revisão dessa tabela, o
Sigtap, que ocorreu em 2008, foi realizada sem a participação de um único especialista das áreas envolvidas.
Não houve a participação de nenhum pneumologista,
de nenhum cirurgião torácico, de nenhum otorrinolaringologista e de nenhum endoscopista respiratório.
Um exemplo da impropriedade dessa tabela,
Senador Mozarildo, é que o exame mais simples da
endoscopia respiratória, a traqueoscopia, custa dez
vezes mais do que o mais sofisticado exame, que é a
fibrobroncoscopia. Então, a traqueoscopia, que é um
exame de traqueia, é dez vezes mais cara do que a
fibrobroncoscopia.
Veja a incoerência da tabela do SUS! Por exemplo, a tabela mostra que a videocirurgia torácica é listada e remunerada como endoscopia e também não
reconhece nem remunera os distúrbios do sono. Essa
tabela também não prevê o estudo hemodinâmico como
exame para os pacientes com hipertensão pulmonar ou
para aqueles com indicação de transplante de pulmão.
A tabela não reconhece esse tipo de exame.
Comparando a pneumologia com outras especialidades, segundo os dados levantados hoje de manhã, vemos que, para as doenças reumatológicas,
por exemplo, é conseguida a liberação de tratamentos
modernos, de recursos e de medicamentos que são
negados para a pneumologia.
Então, o que aconteceu? A Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia reuniu, hoje de manhã,
em um café da manhã na Câmara Federal, os Parlamentares médicos ou da área de saúde. Estávamos lá
eu, o Senador Eduardo Amorim, a Senadora Vanessa,
Deputados médicos, o Presidente da Frente Parlamentar e o Deputado Eleuses, e foi através do gabinete
dele que ela nos trouxe essas informações.
O Senador Moka também esteve presente e se
comprometeu, na condição de Presidente da CAE –
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Comissão de Assuntos Sociais do Senado, a buscar
uma audiência com o Ministro da Saúde, a solicitar
essa audiência, juntamente com os Senadores médicos desta Casa, para, juntamente com a Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, levarmos esse
drama vivenciado pelos médicos pneumologistas e
pelos pacientes portadores de asma e de doenças
respiratórias, até porque 5% dos pacientes com asma
no Brasil são portadores do tipo grave da doença e,
portanto, merecem todo o interesse e o zelo das autoridades sanitárias do Brasil.
Com prazer, ouço o Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– Quero cumprimentar V. Exª, Senador Paulo Davim,
que, como médico, está abordando um tema realmente
muito importante e sério. Eu quero dizer também que,
como médico, eu me preocupo muito com essas disparidades tanto na tabela do SUS quanto nos procedimentos de alguns planos de saúde. O certo é que,
como disse V. Exª, mais do que mesmo os médicos,
quem precisa ser levado em consideração são os pacientes portadores dessas doenças, e essas doenças
pulmonares realmente são doenças que poderíamos
dizer até que são não só letais, como também, na
maioria das vezes, incapacitantes para certas atividades. E a maioria delas também crônicas. Então, quero
me aliar ao pronunciamento de V. Exª e também dizer
que é muito importante que realmente se faça a movimentação, como propôs o Senador Waldemir Moka,
que também é médico.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Muito
obrigado, Senador Mozarildo.
Portanto, Sr. Presidente, é uma preocupação que
foi levantada hoje, na Comissão de Saúde, na Frente
Parlamentar, e nós, Parlamentares, Senadores e Deputados Federais, temos este papel de debater aqui,
no Parlamento, e de buscar as soluções cabíveis para
melhorar a vida desses milhares e milhares de pacientes brasileiros e brasileiras...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – ...que
padecem com doenças respiratórias.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, o Sr.
Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Paulo Davim, nobre representante do Estado do Rio Grande do Norte, que falou
pela Liderança.
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Eu fiz uma troca com o Senador Suplicy, que é o
quinto, mas eu vou passar a palavra, inicialmente, ao
Senador Cyro Miranda e, depois, eu falo, na sequência.
Então, com a palavra o Senador Cyro Miranda,
do Estado de Goiás, pelo tempo regimental.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Senador Sérgio Souza, Presidente
da sessão.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Rádio
Senado, TV Senado, Agência Senado, senhoras e senhores, o Governo da Presidente Dilma está fazendo
o Brasil engatar a marcha a ré. Não percebe que nós
precisamos de ousadia para garantir o crescimento
econômico. E ousadia significa parar com essa história de cortar um imposto ali e dar um incentivo aqui.
Ousadia significa promover uma ampla desoneração
fiscal – das empresas e da classe média – e entender
que o futuro do Brasil se constrói pelo empreendedorismo e consumo.
Não se concebe mais a ideia do Estado forte, que
vê no empresariado e na classe média o alvo certo para
se tirar dinheiro, por meio de um “impostômetro”, que
não para mais de subir. É evidente que o Estado tem
que arrecadar, mas a forma de proceder à arrecadação precisa ser modificada com urgência, se o desejo
for vislumbrar a possibilidade de o PIB voltar a crescer.
A palavra de ordem é incentivo e desoneração
de todos os setores produtivos, mas nem mesmo no
Senado Federal essa mensagem parece ficar clara.
Nós deveríamos reconhecer a importância dos
incentivos fiscais para dinamizar a economia de Estados como Goiás. Mas tem predominado, mesmo no
foro pluralista, que é o Senado, a ideia de literalmente
se ignorarem os esforços para alavancar o desenvolvimento regional.
É difícil compreender essa tendência de se olhar
para o próprio umbigo na discussão das alíquotas do
ICMS. Nós precisamos pensar no desenvolvimento
conjunto do Brasil e de cada uma de nossas regiões.
Mas quem sabe se a lição do nosso vizinho Paraguai,
em termos de incentivo à produção e à instalação de
fábricas, possa mostrar que nós estamos perdendo o
bonde da história e ficando para trás?
É isso que fica claro em matéria de Agnaldo Brito, publicada no jornal Folha de S.Paulo, sob o título –
aspas – “Paraguai cria benefícios para atrair indústrias
com mão de obra barata e energia de Itaipu”.
Em 11 anos, 51 fábricas iniciaram a produção no
Paraguai, utilizando o sistema de maquila – um regime
tributário especial que permite às empresas a importação de insumos, a manufatura e a exportação, pagando
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apenas uma única alíquota de 1%. É isso mesmo, Srªs
e Srs. Senadores, uma alíquota única de 1%!
Isso é literalmente um sonho para quem deseja
empreender e vive o pesadelo de um Brasil dominado
por um Estado forte, ineficiente e voraz arrecadador,
sem contrapartidas à altura das demandas dos setores
produtivos e da classe média.
Não há dúvida de que o Paraguai vai se transformar numa Meca para as indústrias brasileiras. As
empresas instaladas no Paraguai não deixarão de ser
brasileiras, sobretudo no contexto do mundo globalizado
de hoje. Mas será que não somos sábios o suficiente para repensar a forma de tratar nossas indústrias
e incentivar o empreendedorismo no nosso próprio
País? Será que continuaremos numa visão mesquinha, cortando um imposto aqui e uma alíquota ali, no
lugar de pensarmos nos caminhos do desenvolvimento
duradouro do Brasil?
O modelo adotado no Paraguai é semelhante
ao do México e tem como vantagem o baixo preço da
energia elétrica de Itaipu. Das 51 indústrias instaladas
sob o regime maquila, 23 são brasileiras. Dessas, 17
foram para lá nos dois últimos anos. Todas correm para
aproveitar a vantagem fiscal, trabalhista e energética,
em relação às condições no Brasil.
“A diferença de custo entre o Brasil e o Paraguai
é enorme, e isso nos dá grande vantagem competitiva
quando entramos com o nosso produto aqui”, afirma
Romualdo Devito, sócio da Colortech, empresa que
produz pigmentos para a indústria cerâmica desde
dezembro de 2011.
A fábrica está instalada próxima ao Brasil, em
Ciudad del Este, no Departamento de Alto Paraná e,
é claro, tem toda a produção destinada ao mercado
brasileiro. A Fujikura, fábrica que produz chicotes elétricos, vendidos para montadoras brasileiras, beneficia-se do mesmo modelo.
Srªs e Srs. Senadores, esse programa de incentivo
do governo paraguaio tem tomado uma proporção tão
importante que a agência paraguaia para a promoção
de exportação e investimentos montou um escritório
em Curitiba para prospecção de empresas. O negócio
tem atraído tanta atenção que uma consultoria brasileira se especializou no apoio a investidores nacionais
interessados em cruzar a fronteira.
E, aqui, no Brasil, apesar do preconceito existente em relação ao Paraguai, até mesmo a Federação
das Indústrias de São Paulo (Fiesp) já organizou um
evento, no início de abril, em que as indústrias instaladas apresentaram as vantagens competitivas de se
produzir naquele país.
A Dedini, importante indústria de bens de capital no Brasil para o setor sucroalcooleiro, pode ser a
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próxima a se instalar no Paraguai. “O Paraguai é uma
das alternativas para avançarmos na integração das
cadeias produtivas em nossa região”, afirma Rubens
Barbosa, Presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp. Ele também acha que o país vizinho é uma alternativa, em termos de custos, para a
indústria local.
Srªs e Srs. Senadores, estamos aqui, no Brasil,
vivendo esse quadro nebuloso, em que a inflação vai
saindo do controle e o PIB não reage aos incentivos
pontuais do Governo. O Paraguai deverá ter um crescimento do PIB de 13%. Enquanto o pesado Governo
brasileiro sonha com um PIB de 3%, nossos irmãos
paraguaios crescem a um ritmo melhor que o chinês.
Agora, Sr. Presidente, nós só não podemos é
ficar esbravejando e protestando contra as atitudes
do Paraguai. O Governo e nós aqui, no Senado, precisamos é relembrar a lição do saudoso escritor diplomata João Guimarães Rosa, ao tratar dos limites de
fronteiras com o país vizinho, já estabelecidos desde
o tempo do Barão do Rio Branco.
Guimarães Rosa demonstrou aos paraguaios que,
no lugar de litigar em torno do salto de Sete Quedas,
era melhor aproveitar em conjunto o potencial do grande Rio Paraná. Nas palavras de Guimarães – aspas:
O Brasil está, como sempre esteve, disposto
a encetar negociações em torno de tão importante questão, e a promover, em conjunto com
o Paraguai, os planos necessários à utilização
prática não só do enorme potencial energético,
decorrente do salto das Sete Quedas, como de
todas as possibilidades que oferecem à agricultura e à navegação, às águas do Paraná.
De tal sorte que esse grande rio, ao invés de
oferecer aos dois países razões de litígio ou
desavença, seja entre eles um elo de união,
como sempre desejaram os anteriores governos do Brasil e, firmemente, deseja o atual.
Foi assim que, em 1966, Srªs e Srs. Senadores,
assinou-se a Ata das Cataratas, em Foz do Iguaçu, o
que possibilitou, após acordo também com a Argentina, a construção de Itaipu.
Sr. Presidente, é hora de o Brasil pensar de uma
forma mais aberta em relação às tendências do mundo moderno e globalizado. Precisamos nos inspirar na
percepção de Guimarães Rosa e ver no Paraguai não
um rival, mas um parceiro que, hoje, oferece-nos um
exemplo de modernidade e incentivo ao setor produtivo.
Nós somos uma das mais fortes economias do
mundo, mas, neste momento, é o Paraguai que nos
deve servir como farol, a indicar o caminho da ousadia
e da inventividade.
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Guimarães Rosa mencionou o potencial agrícola
e de navegação da região do Rio Paraná. Com Itaipu, a
região consolidou-se igualmente como polo energético.
Hoje, os paraguaios mostram visão de futuro e
realizam, de forma pacífica, o sonho de grandeza de
Solano Lopes, ao promover a industrialização do País.
Pensemos nisso, Senhor Presidente! Pensemos
nisso, Srªs e Srs. Senadores!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Cyro.
Sete Quedas, no Estado do Paraná, de muitos
paranaenses e brasileiros, era um importante ponto
turístico na região de Guairá.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Veio por uma boa causa, para a construção
da Usina de Itaipu, que gera energia para todo o País.
Agora, seria uma comunicação inadiável do Senador Anibal Diniz, que permutou com o Senador Jayme
Campos, que fala pela Liderança do Democratas pelo
tempo regimental.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, há exatos 265 anos, o R2ei
de Portugal, Dom João V, no dia 9 de maio de 1748,
concedia a Carta Régia para a criação de duas novas capitanias no Brasil: uma, nas minas de Goiás;
e a outra, nas de Cuiabá, no nosso Estado de Mato
Grosso. Assim, surgiu Mato Grosso, sendo designado
Dom Antônio Rolim de Moura para governá-lo. De lá
para os nossos dias, a nossa região transformou-se de
zona aurífera para o maior produtor agrícola do País.
Safras recordes e rebanhos gigantescos converteram Mato Grosso em polo de desenvolvimento agropecuário, inserindo nossa região no mapa mundial da
produtividade de commodities. Deixamos a periferia
para assumir papel de protagonistas na balança comercial brasileira.
Muitos homens contribuíram anonimamente para
alicerçar o progresso de nossa comunidade, na maioria gente dedicada à terra: lavradores, criadores, colonizadores. Pioneiros que enfrentaram adversidades,
domaram a mata e sujaram as mãos no barro. Sujaram
as mãos, repito, mas enxaguaram o espírito com trabalho, dedicação e honradez.
Eles semearam a esperança e colheram vitalidade econômica. Como disse, são heróis anônimos que,
infelizmente, lavram o solo, alimentam o País, mas
são tratados com desrespeito pelo Estado nacional.
Produzem sem infraestrutura adequada para o escoamento da safra, sobrevivem a juros escorchantes,
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são confundidos com agressores ao meio ambiente e
vivem sob constantes ameaças de radicais que tentam
expulsá-los de suas propriedades sob vários pretextos,
principalmente, como disse aqui, a demarcação de terras indígenas. Mas quero deixar bem claro: longe de
mim, não tenho nada contra os povos indígenas. Ao
contrário, somos defensores das etnias que existem
naquele Estado, todavia, nós queremos segurança
jurídica também para outros setores, que certamente
também contribuem para a nossa Nação.
Mesmo com todas as dificuldades, nossos agricultores produzem números que orgulham o País. Mato
Grosso detém atualmente a maior colheita de grãos do
Brasil, com 41 milhões de toneladas anuais, ou seja,
25% da plantação nacional.
Somos os maiores produtores de soja e de algodão em pluma do País.
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Também possuímos o maior rebanho de gado de corte
da Nação, com aproximadamente 29 milhões de cabeças. Ainda nos destacamos na produção de arroz,
milho e cana de açúcar.
Mato Grosso é hoje o maior exportador da Região
Centro-Oeste, ocupando também a oitava posição neste ranking entre os Estados brasileiros. Somente em
2011, meu caro Presidente Sérgio Souza, o Produto
Interno Bruto (PIB) mato-grossense cresceu 4,5% mais
que o PIB nacional e, surpreendentemente, metade do
crescimento da China nesse mesmo período.
Mas esse desempenho deve-se, sobretudo, a
coragem e ao empreendedorismo de nossa gente,
que não conhece obstáculos, não vive de lamúrias e
jamais sucumbe ao pessimismo. Nossos agricultores
são heróis... Sim, heróis da produtividade, da determinação e da crença em nosso País.
Gostaria, então, de prestar uma homenagem de
forma diferente ao aniversário de criação de Mato Grosso, reconhecendo o valor dos verdadeiros fundadores
desta comunidade, ou seja, a dos homens que lidam
na terra e a das famílias que extraem do solo o sustento para os seus e a força de nossa economia. Uma
homenagem que vai do mais simples lavrador ao mais
importante empresário do agronegócio. E desejo fazê-la
lembrando a figura mítica do Senador Jonas Pinheiro,
um simples extensionista rural que transmutou-se no
gigante defensor das causas do campo.
Jonas Pinheiro é, ao mesmo tempo, um símbolo do desenvolvimento de Mato Grosso e da luta pela
valorização do setor da agropecuária nacional.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores...
(Soa a campainha.)
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – ...
para laurear Mato Grosso, proponho uma sincera homenagem aos agricultores de nossa região, alcançando
também a memória deste patrono da agricultura, que
é Jonas Pinheiro.
Neste sentido, quero aproveitar esta data para
requerer da Mesa Diretora do Senado Federal que
seja criado o prêmio “Mérito Legislativo Senador Jonas
Pinheiro da Agricultura Brasileira”, concedido anualmente a personalidades que se destaquem no apoio
ao segmento rural nas áreas: empresarial, científica
e logística.
Concedo um aparte, antes de mais nada, ao Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador Jayme, quero apenas cumprimentar V. Exª e me
associar ao requerimento feito neste instante para que
nós possamos homenagear o Senador Jonas Pinheiro.
Infelizmente, no Brasil, a história passa, aqueles que
fizeram a história desaparecem e não são cultuados.
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – No Brasil,
nós esquecemos, rapidamente, a história. E o Senador
Jonas Pinheiro, um grande brasileiro, um grande mato-grossense, nascido em Santo Antônio de Leverger,
de família simples, extensionista rural, trabalhou pela
produção do nosso Estado e foi um grande Senador
da República; um homem simples, que precisa ser valorizado, como está a fazer V. Exª. Parabéns!
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Agradeço a V. Exª. É importante a sua manifestação
pelo fato de que conhece bem esse grande brasileiro
que foi Jonas Pinheiro por também ser seu conterrâneo do Mato Grosso.
Sr. Presidente, antes de ser celeiro da produção
agropastoril, Mato Grosso é um canteiro de gente; uma
gente brava e trabalhadora, que sabe semear, sabe
plantar, mas, sobretudo, sabe colher prosperidade.
Parabéns, Mato Grosso, pelo transcurso dos seus
265 anos de fundação!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Jayme Campos. Parabéns
pela iniciativa. Realmente, o Senador Jonas Pinheiro
foi um dos precursores da defesa da agricultura aqui
no Senado Federal.
Concedo a palavra, como próxima oradora inscrita, à Senadora Lídice da Mata, pelo tempo regimental.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cidadãos que
nos acompanham pelos órgãos de divulgação da Casa,
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na próxima quinta-feira, 9 de maio, no Ministério da
Justiça, ocorrerá...
(Interrupção do som.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – ... o
lançamento da Campanha Coração Azul (Fora do microfone.). O Ministério, juntamente com as Secretarias
de Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres,
irá difundir os objetivos da campanha promovida pelo
Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime no Brasil.
Esta campanha – Coração Azul – já é desenvolvida em vários países e visa mobilizar e conscientizar
a sociedade para o combate ao tráfico humano. Nessa oportunidade, nossa querida cantora baiana Ivete
Sangalo será nomeada a Embaixadora da Boa Vontade
para combater o tráfico de pessoas no Brasil.
Outro fato sobre esse grave tema digno de registro
é o encerramento, nas próximas semanas, da novela
Salve Jorge, que tanto tem abordado, e tão bem, o tema
do tráfico internacional de pessoas, especialmente de
mulheres. Durante meses, nossa sociedade pôde entrar em contato com as diversas facetas desse crime,
muitas vezes ignorado por nossa população.
Em dezembro do ano passado, aprovamos o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico
Nacional e Internacional de Pessoas, cuja relatoria me
coube, ao lado da Senadora Vanessa Grazziotin, que
presidiu aquela CPI, e do Senador Paulo Davim, que
agora preside a Subcomissão da Comissão de Direitos
Humanos sobre o mesmo tema.
No relatório, alertamos as autoridades sobre a
importância, urgência e necessidade de se adequar a
legislação criminal brasileira, e apresentamos propostas para tipificar esses crimes, além de sugerir políticas públicas de maneira integrada e intersetorial para
o combate e prevenção ao tráfico humano.
Em fevereiro, tive a oportunidade de participar do
II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, coordenado por três pastas do Governo Federal:
o Ministério da Justiça e as Secretarias de Direitos
Humanos e de Políticas para as Mulheres.
Esse plano levou em conta diversos itens apontados em nosso relatório da CPI do Senado e contempla
ações como o fortalecimento das Centrais de Atendimento às Mulheres (Disque 180) e dos Direitos Humanos (Disque 100), além da ampliação dos programas
de capacitação de agentes que atuam nessa área.
Todas essas iniciativas vão ao encontro da proposta que apresentamos no relatório da CPI do Senado, que visa à criação de um marco legal para enfrentar esses crimes, partindo de ação, não apenas de
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punição, ao crime de tráfico humano, mas também de
prevenção e, principalmente, de proteção às vítimas.
Durante aquela cerimônia, foram divulgados dados atualizados e consolidados sobre o tráfico de pessoas no Brasil. Entre 2005 e 2011, a Polícia Federal
registrou 157 inquéritos por tráfico internacional para
fins de exploração sexual; enquanto que o Poder Judiciário, segundo o CNJ, teve 91 processos distribuídos.
Entre as estatísticas, outro dado preocupante é
que foram identificadas 2.072 vítimas entre 2005 e 2011.
Mesmo com as dificuldades de falta de provas contra
esses crimes e o baixo número de denúncias muitas
vezes tornem esses crimes subnotificados.
Ainda naquele mesmo período, foram registradas 475 vítimas de tráfico de pessoas, das quais 337
sofreram exploração sexual e 135 foram submetidas a
trabalho escravo. O levantamento mostrou, ainda, que
a maioria das vítimas brasileiras do tráfico internacional
teve como destino países da Europa, como a Holanda,
a Suíça e a Espanha, mas também o Suriname, que
registra a maioria dos casos. No Brasil, os Estados de
Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Bahia registram
ocorrências do que se chama de tráfico interno.
Durante quase dois anos, nossa CPI atuou no
debate e na busca incansável de informações que pudessem ser transformadas em propostas para ajudar
o nosso Parlamento e as autoridades governamentais
a encontrar a melhor forma de combater o tráfico de
pessoas, dentro ou fora do País.
A campanha Coração Azul, da Unodoc, da qual
agora o Brasil participa, parte da necessidade de serem
ampliadas as ações para coibir o tráfico de pessoas
em todas as suas finalidades, seja para exploração sexual, adoção ilegal de crianças, utilização de homens,
mulheres, jovens e crianças para o trabalho escravo
ou ainda o tráfico de órgãos humanos.
O relatório final da CPI do Senado já foi encaminhado à Mesa Diretora desta Casa, para a qual pedimos agilização na tramitação dos projetos de alteração
legislativa neles contidos. Peço também a atenção para
o nosso trabalho na Comissão de Direitos Humanos
desta Casa, na figura da sua Presidente, Senadora Ana
Rita, com quem já conversei sobre o assunto.
Com a criação da Subcomissão naquela nossa Comissão, teremos a oportunidade de retomar o
tema com mais detalhe. Mas, acima de tudo, ressalto
a importância da Comissão de Direitos Humanos do
Senado Federal em assumir a bandeira da aprovação
dessas propostas de lei, que significam o resultado de
um trabalho de mais de um ano do Senado Federal,
sob a inspiração, à época, também da Senadora Marinor Brito, e que teve um grande destaque nacional,
levando inclusive à criação de outra CPI com o mes-
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mo objetivo na Câmara dos Deputados, que ainda se
mantém atuante.
Precisamos, com urgência, dar andamento às
propostas, de modo a garantir maior penalidade aos
criminosos e também desenvolver legislação especifica de apoio às vítimas do tráfico de pessoas, já que
esse tipo de crime está relacionado a outras práticas
de violações aos direitos humanos, como a exploração
de mão de obra escrava e a exploração sexual.
Gostaria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de me
congratular com a escritora novelista Glória Perez, autora da novela Salve Jorge, pelo excelente trabalho;
cumprimentar a Rede Globo pela oportunidade do
tema abordado; os diretores-gerais Marcos Schechtman e Fred Mayrink, que, juntamente com os demais
diretores, conseguiram conduzir ao resultado apresentado nas telas; cumprimentar também atores e atrizes,
que brilhantemente representaram essa dura e triste
realidade que atinge mulheres brasileiras e do mundo
inteiro, especialmente de países com maior vulnerabilidade econômico-social.
Quero aproveitar também para fazer uma referência especial à socióloga Jaqueline Leite, da organização
Chame (Centro Humanitário de Apoio à Mulher), da
Bahia, que prestou consultoria para o desenvolvimento
da novela e também à nossa CPI, e permanentemente se coloca à nossa disposição, como nesta semana, na última segunda-feira, em que compareceu ao
Senado Federal, à Comissão de Direitos Humanos,
à Subcomissão de Tráfico de Pessoas, para prestar
seu depoimento.
Esperamos, portanto, Sr. Presidente, que o final
da apresentação da novela Salve Jorge não represente
o fim dos debates sobre esse tema e que o assunto
não caia no esquecimento das pessoas, da população
brasileira, da imprensa, da Polícia Federal, das autoridades e especialmente deste Senado Federal, que
tem o resultado de uma CPI de muito trabalho, organizado em alguns projetos de lei para a sua apreciação.
Muito obrigada.
Quero, por último, Sr. Presidente, antes de finalizar, destacar que no próximo domingo é o Dias das
Mães.
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – E
quero, portanto, registrar que as condições de maternidade no Brasil atual são indiscutivelmente melhores
que no passado. Mas ainda temos muitos desafios
pela frente.
Pesquisa da ONG Save the Children coloca o
nosso país na 78ª colocação no ranking mundial entre
os melhores países do mundo para ser mãe.
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Divulgado por ocasião da proximidade com o Dia
das Mães, o estudo reconhece o esforço do País, que
universalizou o atendimento gratuito a partir da criação do SUS, reduziu a taxa de mortalidade infantil em
64%, desde 1990, e elevou substancialmente o índice
de mulheres com acesso ao tratamento pré-natal, de
53% para 93% nos últimos seis anos.
No entanto, ainda sofremos com o excesso de
intervenções hospitalares durante o parto, o que nos
torna os campeões mundiais de cesáreas, as mortes
de mães causadas por abortos ilegais e a alta frequência de partos prematuros.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela paciência e
pelo tempo.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Um tema de tamanha relevância trazido pela
Senadora Lídice da Mata.
Esperamos todos nós que, realmente, não deixe
a população brasileira de ficar atenta, dado o fim da
novela anunciado pela Senadora.
Agora, para uma comunicação inadiável, convido o Senador Anibal Diniz, do PT do Acre, pelo tempo
regimental.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV
Senado, ocupo a tribuna novamente para uma nota
de pesar.
O Estado do Acre perdeu, hoje, o ex-Governador
Orleir Cameli, vitimado por um câncer no estômago.
Seu falecimento aconteceu na cidade de Manaus, onde
fazia tratamento.
Eleito no segundo turno das eleições de 1994,
Orleir Cameli foi governador do Acre entre 1995 e
1998, depois de ter sido prefeito de Cruzeiro do Sul,
sua cidade natal, onde sempre atuou como empresário da construção civil.
Orleir Cameli foi o primeiro governador do Acre,
pós 1982, a cumprir integralmente o mandato. E, entre
os marcos positivos da sua administração, destaca-se
a construção de trechos da BR-364, de Rio Branco a
Sena Madureira, e da BR-317, entre Rio Branco e Brasileia, na fronteira com a República da Bolívia.
Vale ressaltar que a pavimentação asfáltica entre
Rio Branco e Cruzeiro do Sul, na BR-364, integrando
os vales do Acre e do Juruá, continua sendo o grande
sonho da maioria dos acreanos.
Orleir Cameli atuou como visionário ao ter dado
sua parcela de contribuição para a concretização deste sonho.
A morte de Orleir Cameli é uma grande perda
para o povo do Acre, principalmente para o povo do
Vale do Juruá, onde passou a maior parte de seus dias.
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É com pesar que lamentamos seu falecimento
e compartilhamos este sentimento com todo povo do
Acre, apresentando nosso voto de solidariedade à família enlutada, à Srª Elizabete Cameli e seus filhos, a
seus irmãos, amigos e parentes, a seus admiradores
e conhecidos, elevando a Deus a nossa oração para
que ele conforte a todos e mantenha o coração e o
espírito cheios de paz e esperança.
Gostaria também, Sr. Presidente, de aproveitar
este momento para ler aqui a nota de pesar que foi
publicada hoje pelo Governo do Estado do Acre, pelo
Governador Tião Viana e família, e também o anúncio do luto de três dias que o Estado do Acre decretou
em função da morte do ex-governador Orleir Cameli.
Acre de luto pelo ex-governador Orleir Cameli
O Governo do Estado do Acre, comungando o
sentimento de perda da população pelo falecimento do ex-governador Orleir Messias Cameli,
manifesta a solidariedade dos acrianos à viúva,
D. Bete Cameli, à mãe, D. Marieta, aos filhos,
irmãos, a todos os familiares e, por sua forte
paixão pela terra natal, a toda a comunidade
de Cruzeiro do Sul e do Vale do Juruá.
A trajetória de Orleir Cameli merece respeito
e reconhecimento, representando muito dos
sonhos e da luta das famílias acrianas. Originário de um seringal, saiu com a família para
enfrentar os desafios da vida e se tornar um
empresário de sucesso e influência além do
seu município, no Estado e na Região Norte.
Como prefeito de Cruzeiro do Sul, foi responsável pela sua modernização urbana. Eleito
governador em 1994, deixou realizações que
devem ser reconhecidas como de grande importância para a integração e o desenvolvimento do Estado – notadamente o asfaltamento
da BR-317 de Senador Guiomard a Basiléia,
o asfaltamento da BR-364 no trecho de Rio
Branco a Sena Madureira, além da reabertura da estrada BR-364 de Sena Madureira a
Cruzeiro do Sul no verão de 1998, depois de
nove anos totalmente fechada.
Nesta hora de dor para seus familiares e amigos, o Governo do Estado do Acre decreta
luto oficial por três dias, e toda a comunidade
acriana reflete respeitosamente a perda e a
contribuição do ex-governador Orleir Cameli,
elevando suas preces para que Deus o receba
e acolha na paz da Casa Celestial.
Rio Branco, 08 de maio de 2013.
Tião Viana
Governador do Estado do Acre
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Esta, a nota de pesar do Governo do Estado do
Acre pelo falecimento do ex-Governador Orleir Messias
Cameli, ocorrida hoje na cidade de Manaus.
(Interrupção do som.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Srª
Presidente, só para pedir a gentileza de publicar, na
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íntegra, nos Anais do Senado, essas duas notas que
foram lidas.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o Sr.
Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Srª Ana Rita.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES)
– A solicitação de V. Exª será atendida, Senador Anibal Diniz.
O próximo inscrito é o Senador Flexa Ribeiro.
(Pausa.)
Não se encontra presente.
Senador Cristovam Buarque, em permuta com o
Senador Paulo Paim. (Pausa.)
Também não se encontra presente.
Senador Sérgio Souza pelo tempo regimental.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Srª Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, caros ouvintes da Rádio
Senado, telespectadores da TV Senado, senhoras e
senhores, estamos vivendo um momento de grande
importância para a diplomacia brasileira. Afinal, depois de algumas candidaturas nacionais frustradas a
postos de relevância na governança mundial, enfim,
foi vitorioso no pleito pelo cargo mais importante das
relações comerciais no mundo o Embaixador brasileiro, Roberto Azevedo.
Exatamente nesta terça-feira, o brasileiro Roberto Azevedo, de 55 anos, foi eleito Diretor-Geral da
Organização Mundial do Comércio (OMC), organismo
máximo do comércio internacional.
É a primeira vez que um latino-americano é eleito para um mandato completo de quatro anos à frente
deste órgão. E, aqui, como nós temos um latino-americano também Papa, o Papa Francisco, da Argentina,
essa eleição traz um equilíbrio para os brasileiros, que,
tenho certeza, vão se orgulhar muito, porque nós temos um papa também, mas um papa do comércio, que
vai administrar essa importante organização mundial.
Na última fase da disputa, o candidato brasileiro
derrotou o mexicano Herminio Blanco, numa decisão
tomada em Genebra com a participação dos 159 países que integram a entidade.
Diplomata de carreira, o Embaixador Roberto
Azevêdo tem vasta experiência em comércio global e
conhece a OMC a fundo. Desde 2008, ele é o representante permanente do Brasil na organização e esteve
à frente do contencioso vencido pelo Brasil contra os
Estados Unidos da América pelos subsídios do algodão e da vitória brasileira sobre a União Europeia pelos
subsídios à exportação do açúcar brasileiro.
Azevêdo substituirá o francês Pascal Lamy, que
dirigia o órgão desde 2005 e cujo mandato termina
em setembro.
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O novo Diretor-Geral da OMC tem reputação de
hábil negociador e conciliador. Ele participou de quase todas as conferências ministeriais desde o ano de
2001, das negociações de Doha sobre a liberalização
do comércio mundial.
Com três décadas de diplomacia, Roberto Azevêdo nasceu em Salvador e é formado em Engenharia
pela Universidade de Brasília.
O diplomata começou sua carreira no Itamaraty
em 1983 e participou, em 2001, da criação da Coordenadoria-Geral de Contenciosos do Ministério das
Relações Exteriores, que dirigiu por quatro anos. Em
2005, ele se tornou o chefe do Departamento Econômico ministerial e, de 2006 a 2008, foi Subsecretário
Geral de Assuntos Econômicos.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a escolha
de Azevêdo para substituir o francês Pascal Lamy no
comando da OMC representa uma grande vitória do
governo brasileiro.
É imperioso ressaltar a participação ativa da
Presidente Dilma Rousseff nesse processo vitorioso,
participando das negociações e conversando diretamente com líderes mundiais em defesa da candidatura brasileira.
Durante os meses de campanha, o candidato
brasileiro visitou mais de 60 países.
Em dezembro passado, justamente na ocasião
do lançamento do nome do diplomata, o Itamaraty
destacou que a candidatura brasileira representava a
importância atribuída pelo país ao fortalecimento da
OMC e procurava contribuir para o progresso institucional da organização e para o desenvolvimento econômico e social mundial.
Além disso, o Itamaraty também chamou a atenção para a importância da Rodada de Doha e para a
tomada das negociações.
No comunicado do fim do ano passado, o Ministério mencionou, como objetivos da OMC, a “melhoria
dos padrões de vida, a garantia do pleno emprego e da
renda, a expansão da produção e do comércio de bens
e serviços, bem como o uso de recursos disponíveis
em conformidade com o desenvolvimento sustentável”.
Seguramente, a conclusão da Rodada de Doha
corresponde ao maior desafio da nova direção da
OMC, algo que, para muitos, Sr. Presidente, é obstáculo intransponível.
Criada nos anos 90 com o objetivo de organizar
as trocas globais de bens e serviço, a OMC vive atualmente um impasse justamente em torno de um acordo
para as negociações multilaterais.
Para os países em desenvolvimento, o que estancou o debate na Rodada de Doha foi a recusa dos
Estados Unidos e da Europa de discutir os subsídios
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de seus setores agrícolas. Em contrapartida, europeus
e americanos criticam a resistência de outros países
em ceder em questões como a liberalização dos setores de serviços, proteções à propriedade intelectual
e a concessão de preferências a produtos nacionais
nas compras governamentais.
A verdade é que o sistema multilateral de comércio, regulado pela Organização Mundial do Comércio,
enfrenta momento crítico, correndo o risco de perder
sua legitimidade e até relevância se não se modernizar.
Nesse caso, avançar nas tratativas de Doha já seria
um grande passo.
Nas palavras do Embaixador Azevêdo, quando ainda em campanha: “A prioridade é recolocar o
sistema multilateral no bom caminho, no caminho da
relevância, onde os membros encontrem nele o foro
negociador, que é a única maneira de você fazer com
que as regras da OMC se atualizem”.
Desde que a crise financeira global de 2008 estourou, o comércio mundial sofreu bastante, cresceu apenas
2% no ano passado, menor aumento anual desde o início da base histórica de 1981, e o segundo menor após
2009, quando o comércio mundial diminuiu ainda mais.
A OMC até mesmo cortou sua projeção de crescimento do comércio em 2013 para 3,3%, ante 4,5%,
e alertou sobre a ameaça protecionista.
A Europa, fulminada pela recessão, e os Estados
Unidos, em um processo de lenta recuperação, estão
enfrentando dificuldades para impulsionar as suas
exportações por meio de novos acordos comerciais
regionais, que, segundo alguns especialistas, podem
minar a relevância da OMC.
Segundo Roberto Azevedo, as negociações plurilaterais, bilaterais e multilaterais sempre aconteceram.
O problema é que o multilateral parou de evoluir. Temos
um sistema de regras que reflete a realidade do mundo
dos negócios de 30 anos atrás, o que significa que o
que deveria ser o motor do comércio mundial parou.
Outro ponto, Sr. Presidente, que considero exata e
extremamente positivo na eleição de Roberto Azevedo
é o fato de que poderemos esperar que as discussões,
iniciadas por ele próprio, no âmbito da OMC, sobre o
impacto de flutuações cambiais sobre o comércio global, possam continuar.
Srªs e Srs. Senadores, como disse no início deste
pronunciamento, trata-se de um momento de grande
êxito para a diplomacia brasileira, com a escolha do
Embaixador Roberto Azevedo, como o primeiro latino-americano, para ocupar cargo de tão elevada importância dentro da OMC, que é, junto com a ONU, o FMI
e o Banco Mundial, um dos principais organismos da
política internacional.
(Soa a campainha.)
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O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Sr. Presidente, tenho a convicção de que a vitória da
candidatura brasileira ajudará a dar mais visibilidade a
temas e tratativas que interessam ao Brasil no comércio exterior e a projetar o País no cenário internacional.
Por fim, não poderia deixar de destacar a importância dessa vitória para as discussões em torno do
rendimento da governança global. Afinal, a candidatura
brasileira representa a manifestação inequívoca das
economias emergentes que almejam maior participação nos grandes debates internacionais.
Trata-se ainda de vitória dos BRICS, que viram
recentemente tornar-se vencedora a candidatura de
um país do grupo; de vitória do Mercosul, da Unasul e
de todas as nações que se sentirão melhor representadas pelo Embaixador Roberto Azevedo.
Concluo, Sr. Presidente, parabenizando o Embaixador Roberto Azevedo, pela conquista pessoal, parabenizando o Itamaraty, na figura do Embaixador Antônio
Patriota, e a Presidente Dilma Rousseff, pelo sucesso e
competência do governo brasileiro demonstrado neste
processo, e parabenizo o Brasil pela expressiva vitória
do nosso País como nação perante o mundo.
Ocupar um cargo de tamanha expressão, Secretário-Geral da Organização Mundial do Comércio,
é digno, sim, de um país que se tornou, nos últimos
anos, a 6ª maior economia do Planeta.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado e uma boa tarde a todos.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, a Sra.
Ana Rita deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Muito obrigado, Senador Sérgio Souza.
Agora, pela Liderança do PSOL, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, nos próximos
dias 14 e 15 de maio, o Governo brasileiro promoverá,
através da Agência Nacional de Petróleo, no Rio de
Janeiro, o que me consta ser um dos maiores leilões
das bacias petrolíferas do País.
Trago aqui uma profunda preocupação com esse
leilão, a ser realizado pela ANP nos próximos dias 14
e 15 de maio.
Considero que esse leilão – e eu não estou exagerando nisso – representa, a um só tempo, uma grave
ameaça à soberania energética do País e uma clara
dilapidação das riquezas nacionais, por meio de entrega ao capital privado nacional e ao capital privado
multinacional.
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Nós estamos tratando de um leilão de uma enorme quantidade de reservas nacionais de petróleo. Eu
considero que a Agencia Nacional de Petróleo, a Petrobras e o Governo brasileiro deveriam dar ouvido
às mobilizações da sociedade civil, dos sindicatos
nacionais de derivados e dos sindicatos nacionais de
petroleiros sobre esse tema.
Em 1997, por meio da Lei nº 9.478, o então Presidente Fernando Henrique Cardoso, com apoio da
maioria parlamentar existente nas duas Casas do Congresso Nacional, pôs fim ao monopólio da Petrobras.
Essa lamentável lei lesa-pátria abriu a possibilidade
de que qualquer empresa constituída sob as leis brasileiras, mesmo que, de fato, fosse uma subsidiária de
grandes conglomerados estrangeiros, pudesse explorar
as riquezas nacionais. Veja, Sr. Presidente, que o que
a Lei nº 9.478 possibilitou foi que qualquer empresa
internacional subsidiária de interesses externos, desde que fosse constituída sob leis brasileiras, pudesse
fazer exploração das nossas riquezas estratégicas.
O tamanho das reservas colocadas à disposição
das empresas privadas desse leilão, ou seja, da 11ª rodada de licitações de blocos exploratórios, é alarmante
e já rendeu inúmeras denúncias por parte de entidades
representativas dos trabalhadores petroleiros de todo
o Brasil. Lamentavelmente, isso tem contrastado com
o silêncio por parte do Governo brasileiro e por parte
da Petrobras, que, na verdade, junto com a ANP, são
os verdadeiros promotores desse leilão, que, reitero,
no meu entender, é antinacional.
A ANP leiloará, Sr. Presidente, 289 blocos exploratórios em todo o País, sendo 123 blocos em terra e
166 no mar. As áreas escolhidas estão distribuídas
em 11 bacias sedimentares localizadas nas Regiões
Norte e Nordeste, além do Estado do Espírito Santo.
Desde que o monopólio da Petrobras foi quebrado, foram realizados nove leilões. Nesse processo,
foram privatizados cerca de 280 blocos, beneficiando
75 privadas. Metade delas é constituída por multinacionais que atuam...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – ... no Brasil, terceirizando a exploração e a
produção de petróleo, tornando mais precárias as
condições de trabalho e expondo os trabalhadores, as
comunidades e o meio ambiente a riscos constantes.
Segundo o que já foi noticiado pela imprensa e
pelo próprio Governo, para essa rodada, foram habilitadas mais de 60 empresas, egressas de 15 países.
São empresas multinacionais que terão acesso a uma
riqueza estratégica para o nosso futuro e para o nosso
desenvolvimento.
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Foi o próprio Governo que disse que essas novas
reservas energéticas constituem um verdadeiro “bilhete
premiado para o País.” O que está acontecendo com
esse leilão, o que ocorrerá com esse leilão é que nós
submeteremos um bilhete premiado, já dito pelo próprio
Governo, à tutela dos interesses de multinacionais, à
tutela dos interesses privados internacionais.
Nós estamos, na prática, abrindo mão do bilhete
premiado que tivemos com a conquista dessas áreas...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
–... de riquezas, estratégicas para o nosso desenvolvimento, que foram descobertas.
Ao concluir, Sr. Presidente, ainda sobre esse assunto, quero destacar que o lote 1 do leilão trata de
uma área denominada Foz do Rio Amazonas, que está
localizada no meu querido Estado do Amapá.
Certamente, a exploração dessas reservas provocará, no Amapá, variados impactos econômicos e
sociais na nossa região, em especial nos Municípios
de Oiapoque, Calçoene, Amapá, e no de Macapá, Municípios esses que serão atingidos com os impactos
da provável exploração futura das riquezas do petróleo
na nossa região.
Não se trata aqui de questionar algo que foi questionado na imprensa do meu Estado sobre eventual
risco...
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– ... sobre eventual risco que teríamos de perda de
royalties da exploração dessas eventuais futuras jazidas
de petróleo. Esse risco não corre para o Amapá. Mas
nós, do Amapá, já tivemos uma péssima experiência
de impactos desagradáveis de projetos de extração
mineral, notadamente na Vila de Serra do Navio e no
enclave do Projeto do Jari, no sul do Amapá.
Nós não queremos que as riquezas do petróleo, a
serem extraídas no Amapá, sejam somente revertidas
com eventuais futuros royalties. Deve – é necessário e
urgente – haver um debate com a Agência Nacional de
Petróleo sobre os impactos de uma futura exploração.
Diante disso, estou tomando duas providências:
Primeiro, estamos solicitando audiência com a
Agência Nacional de Petróleo, provavelmente para o
próximo dia 20.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Nessa audiência, estaremos convidando os prefeitos
das cidades do Amapá, Oiapoque, Calçoene e Macapá,
além do próprio governador do Estado, para debater-
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mos os impactos e uma eventual futura exploração de
petróleo na região.
Segundo, estou solicitando, na Comissão de Meio
Ambiente, Fiscalização e Controle uma audiência pública com a presença da ANP, do Ministério das Minas
e Energia e da Petrobras, para debatermos os três temas que considero fundamentais, ou seja, quais são os
impactos para o meio ambiente dessa eventual, futura
exploração de jazidas; qual a garantia que existe dos
interesses nacionais sobre esse leilão; e, em especial,
quais serão as medidas mitigadoras de um eventual
impacto no Estado do Amapá, em decorrência de uma
eventual futura exploração dessas jazidas de petróleo
ocorrendo na costa amapaense.
Esse tema, Sr. Presidente, deve ser de fundamental reflexão para todos nós.
Reitero aqui, ao concluir: foi dito que essas eventuais jazidas, localizadas entre o Rio Grande do Norte
e o Amapá, são bilhetes premiados para o nosso País.
Não podemos entregar esse bilhete premiado à sanha
de interesses externos que nada têm a ver com o nosso presente e com o futuro do nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Muito obrigado, Senador Randolfe.
E, agora, com a palavra o Senador Francisco
Dornelles. (Pausa.)
Senador Ivo Cassol. (Pausa.)
Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Senador Paulo Bauer. (Pausa.)
Senador Pedro Simon. (Pausa.)
Senador Wilder Morais. (Pausa.)
Senadora Ana Rita. (Pausa.)
Senador Ivo Cassol, V. Exª tem a palavra, pelo
tempo regimental.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com alegria que,
mais uma vez, uso a tribuna desta Casa, especialmente
porque, hoje, na Comissão de Infraestrutura, foi aprovado o requerimento de autoria dos três Senadores
do Estado de Rondônia: Valdir Raupp, Acir Gurgacz
e este Senador.
Assim, na próxima segunda-feira, dia 13, a Comissão de Infraestrutura, comandada pelo ex-Presidente
Fernando Collor, vai ao nosso Estado, juntamente com
o nosso Diretor-Geral do DNIT, General Jorge Fraxe,
uma vez que, infelizmente, a nossa rodovia BR-364,
a rodovia da morte, está intrafegável.
Promessa vai, promessa vem, e, ao mesmo tempo, a empresa escolhida, em agosto do ano passado,
para executar aquela obra, de Pimenta Bueno à cidade de Ouro Preto, infelizmente não tira o pé do chão.
Nós, da Comissão de Infraestrutura, estaremos jun-
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tos com o Diretor-Geral do DNIT, com outros colegas
desta Casa e outros diretores da mesma área, entre
os quais o Diretor do DNIT do nosso Estado de Rondônia, para que se tomem providências urgentemente
contra a questão da recuperação, da manutenção e da
construção da terceira faixa nos vários pontos críticos,
como curvas, como morros e demais locais que têm
colocado em perigo a vida das pessoas.
Eu disse ontem e na semana passada que, na
BR-364, no Estado de Rondônia, que dá acesso ao
Acre, ao Amazonas, há tantos buracos que, para a
nossa infelicidade ou para a felicidade de alguns, diminuíram em torno de 70%. Onde havia três buracos,
hoje, Sr. Presidente, só há um. Ficaram tão grandes que
uma panela só cobre os três buracos que havia antes.
Nós, desta Casa, também não podemos aceitar
– e digo isto ao Ministério dos Transportes, ao novo
Ministro que comanda aquela pasta – empresas que
querem sentar-se em cima de várias obras, querem
garantir serviço, mas, ao mesmo tempo, não têm estrutura, não têm equipamentos para atender a obra
contratada.
É um absurdo que o povo do nosso Estado de
Rondônia, com relação àquela rodovia que leva o desenvolvimento e o progresso para toda a região norte
do Estado de Rondônia, como a Região Amazônica,
seja tratado dessa maneira.
E, quanto à BR-364, também no trecho da cidade
de Pimenta Bueno a Vilhena, infelizmente, os buracos
próximos da cidade de Pimenta Bueno estão inaceitáveis para o desenvolvimento e o progresso do nosso
Estado. Sem contar, Sr. Presidente, que afetam os nossos acadêmicos, os nossos jovens guerreiros que saem
da cidade de Espigão d’Oeste para estudar, fazendo
seu curso em uma faculdade na cidade de Cacoal; ou
o povo de Pimenta Bueno, que sai de Pimenta Bueno
para Cacoal; ou os de Espigão, que vêm para Pimenta
Bueno; ou mesmo aqueles que saem de Primavera,
ou mesmo os que saem de Rolim de Moura, para estudar, também, na cidade de Ji-Paraná. É inaceitável
a maneira com que estamos sendo tratados.
Ao mesmo tempo, alguns dizem que é por causa
da licença de construção. No mundo em que vivemos
hoje, nós precisamos urgentemente, por iniciativa do
Governo Federal, que todas as obras estruturantes, as
obras de interesse nacional sejam de interesse nacional de verdade, sem só o compromisso do Ministério
dos Transportes e do DNIT. Mas também, acima de
tudo, que tanto o Ministério do Meio Ambiente como
as demais autarquias não criem empecilho, não criem
dificuldade, uma vez que essas rodovias são necessárias para o desenvolvimento da nossa região.
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Da mesma maneira, Sr. Presidente, a ponte sobre o Rio Madeira, dentro da cidade de Porto Velho, já
está concluída. Infelizmente, ao mesmo tempo, não foi
planejado lá atrás – ou pela burocracia, ou pela dificuldade da indenização e da contratação – para fazer o
aterro nas duas cabeceiras. Hoje a ponte está pronta, e,
infelizmente, não pode passar nenhum carro por cima.
Isso tem, infelizmente, trancado o desenvolvimento e o
progresso, pois é uma rodovia que liga Porto Velho a
Humaitá, a Apuí, a Lábrea, na região sul do Amazonas.
Também é inaceitável, Sr. Presidente, para nós
que somos da Região Amazônica, a maneira com que
a 319 é tratada. Em 1977, em 1978, motorista que
eu era e proprietário de um caminhão Chevrolet, um
cheba, como nós chamávamos naquela época, de cor
verde, depois um cheba bege, eu transportava banana
de Porto Velho a Manaus. Saía às 5 horas da manhã
e, às 6 horas da tarde, estava dentro de Manaus, pela
rodovia 319. Passaram-se quase 40 anos. Estamos
num novo milênio, estamos numa nova década, e, infelizmente, a BR-319 sumiu. Depois de tantos anos, as
autarquias ambientais, os organismos ambientais vêm
criar empecilhos na interligação por terra, de ponta a
ponta, da Região Sul, da Região Centro-Oeste e da
Região Norte, para levar o desenvolvimento e o progresso. É inaceitável que parte da BR-319 – 200km
ou 300km – fique intrafegável, obstruída e, ao mesmo
tempo, beneficiando aqueles que detêm o controle da
navegação do Rio Madeira, com o transporte tanto de
caminhões, como de mercadorias da Zona Franca de
Manaus para as demais capitais.
É inaceitável a maneira que é o custo Brasil.
Quem paga esse custo, infelizmente, é o nosso povo.
É igual aos nossos portos. Ainda vejo alguém gritando
e dizendo: “Não privatize! Não terceirize! Não contrate outras empresas! Não aprove a medida provisória,
porque nós temos que continuar da maneira que está.”
Até quando nós vamos perder para nós mesmos,
na competência, na capacidade de gerir, administrar
e comercializar os nossos produtos?
A China deixou de comprar milhões de toneladas
de soja. O preço caiu. Tarde, mas ainda há tempo. Com
essa medida provisória, vamos conseguir estabelecer
um marco de desenvolvimento, mesmo por aqueles
que, no passado, criticaram tanto a privatização.
Mas é muito fácil. Independentemente de cor
partidária, quando o governo municipal, estadual ou
federal não tem competência, ou não tem estrutura, ou
não tem condições, ou não tem gente para administrar
algo, passe para a iniciativa privada, passe para quem
tem condições, porque o custo é muito maior, e esse
custo acaba infelizmente repassado para os nossos
consumidores, independentemente se são consumi-
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dores de feijão, arroz ou mesmo de tomate, como tem
acontecido tempos atrás.
É isso que buscamos nessa visita de fiscalização...
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ... na BR364, Sr. Presidente, no trecho de Pimenta Bueno a Ji-Paraná, que vamos fazer, se Deus quiser, na próxima
segunda-feira, com o Diretor-Geral do DNIT, com outros
colegas Senadores, para que nós possamos buscar
uma solução e, ao mesmo tempo, para que nossa BR364, o nosso povo de Rondônia e o povo da Amazônia
sejam tratados com decência e com respeito.
E as empresas de mala, essas empresas picaretas que costumam pegar obra, não tiram o pé do chão,
querem medir o que não fazem, essas nós temos que
colocar para correr, e o DNIT tem que usar a caneta, e
uma caneta que tenha tinta, para poder penalizar essas empresas e, com isso, facilitar o desenvolvimento
e o progresso.
É por isso, Sr. Presidente, que agradeço o carinho
especial. Deixo o meu abraço, e que o povo de Rondônia continue contando com o Senador Ivo Cassol,
trabalhando irmanados com os demais membros da
Bancada Federal do nosso Estado, os oito Deputados
Federais e os três Senadores.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Ivo Cassol.
E agora, com a palavra, pela Liderança do PT, o
Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria, antes de iniciar o meu pronunciamento, registrar,
com muita alegria, a presença da nossa querida Sarah Menezes, um orgulho do Brasil e do Piauí, nossa
medalha de ouro de judô na última Olimpíada mundial.
A Sarah acaba de ser agraciada pelo Ministério
da Defesa com a medalha da vitória, em solenidade
realizada agora no Rio de Janeiro. E essa medalha é
um reconhecimento à atuação do Brasil em defesa da
liberdade e da paz mundial, em especial na II Guerra
Mundial. Hoje, 8 de maio, é chamado o Dia da Vitória e marca 68 anos que o mundo celebrou o fim da
Guerra Mundial na Europa, e a atleta Sarah Menezes
se incorporou à Marinha em 2009, na graduação de
marinheira.
Quero dizer, Sarah, que é um prazer muito grande
recebê-la aqui, tanto em meu nome e em nome, tenho
certeza, do Senador Ciro, também piauiense que não
está presente, como também em nome do Senador
João Vicente. Com certeza, nos sentimos felizes e orgulhosos, assim como os Senadores do Brasil inteiro,
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como o nosso querido Inácio Arruda, também pelo
nosso vizinho Estado do Ceará.
Sr. Presidente, eu queria destacar hoje que o
nosso Presidente Nacional do PT, nosso querido Rui
Falcão, apresenta, de forma pública, uma campanha
pela reforma política e apresenta ao País um manifesto com cinco posições em que compreendemos que,
neste momento que vivenciamos no Brasil, precisamos avançar.
Sabemos que não é uma reforma simples de ser
feita. É uma reforma que, certamente, depende de entendimentos nas duas Casas, e, em razão da dificuldade de entendimento aqui, apoiamos uma campanha
nacional pela coleta de assinaturas. A ideia é, em todo
o País, ter um milhão e meio, mais de um milhão e meio
de assinaturas para um projeto de iniciativa popular
que possa garantir as condições da grande reforma.
Certamente, outras reformas que temos dificuldade de realizar aqui no Congresso Nacional dependem da reforma política. Ou seja, compreendemos que
saímos de uma ditadura militar, e o Brasil já enfrentou
vários momentos. Somos uma democracia, em relação
a outras regiões do mundo, ainda jovem. Se tirarmos
o período do Império, em que fomos colônia, se descontarmos a fase em que tivemos golpes, tanto civis
como militares, e olharmos, talvez encontremos aí no
máximo 80 anos de razoável democracia no nosso País.
Eu acho que as conquistas que tivemos a partir
da Constituição de 1988 precisam ser preservadas.
E é por essa razão que temos que dar novos passos.
Aqui defendemos o fortalecimento dos partidos.
Nesse aspecto, o que estamos defendendo é exatamente a valorização do programa, a valorização do
projeto, da proposta dos partidos, valorizando inclusive
a condição do partido como aquele que detém a força
sobre o mandato.
Nesse ponto, apresentamos proposta na área
do financiamento transparente, público e exclusivo de
campanha. Apresentamos ainda a lista fechada, a lista
partidária como mecanismo que, entendemos, permite
as condições de barateamento de campanha, como a
garantia também de reforço, de valorização da proposta.
Hoje temos um modelo em que, quem se candidata a vereador, a prefeito, a deputado estadual, e
principalmente ao Parlamento, a Deputado Federal, e
mesmo aqui ao Senado, termina tendo, muitas vezes,
concorrência dentro do próprio partido, e concorrência
com outros partidos, numa pluralidade partidária que
defendemos, mas principalmente pela regra em que
cada candidato é uma campanha.
Na última eleição nacional, para citar um exemplo, tivemos 218 mil candidatos em todo o Brasil, e
cada candidatura dessas, mesmo quem muitas vezes
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registra ali apenas para marcar uma posição, é uma
campanha; é uma campanha que tem que ter um número, uma contabilidade, uma proposta, enfim. E isso
levou o Brasil a acumular algo que, de certa forma,
dificulta a vida de quem atua do ponto de vista da valorização partidária, ou seja, não se tem... No nosso
País é muito comum as pessoas dizerem: “Ah, eu voto
nas pessoas, não voto nos partidos” como sendo algo
importante, exatamente por esse pouco valor que é
dado ao conjunto dos partidos.
E cada partido, certamente, defende, com suas
ideias, suas ideologias, seus programas de governo,
as alternativas que temos para cada área. Qual alternativa que cada partido, em verdade, defende para a
educação, para a saúde, para o meio ambiente, para
a segurança, enfim, para os graves problemas que vivenciamos todos os brasileiros?
E, dentre as propostas apresentadas, eu destaco aqui aquela que coloca a necessidade de termos
um chamamento de um Congresso exclusivo para a
votação da reforma política, ou seja, eu quero aqui
conclamar, portanto, como Líder do Partido dos Trabalhadores, os filiados e filiadas de todo o Brasil, de
cada Município, enfim, para que possamos fazer essa
coleta de assinaturas. É uma forma simples, basta a
adesão da pessoa com o número do seu título de eleitor e, com isso, estarmos apresentando a esta Casa
uma proposta nessa direção.
Destaco que, junto com essa campanha do Partido dos Trabalhadores, diversas entidades e movimentos
sociais apresentam também uma proposta, inclusive,
de certa forma diferenciada da apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, mas que também valorizamos,
porque há esse objetivo de aqui chegar uma proposta
de iniciativa popular. Então, entidades como os movimentos que lidaram com o programa da Ficha Limpa,
as entidades, a OAB; entidades vinculadas aos movimentos sindicais e diversas outras lideranças apresentam uma alternativa também em uma modelagem na
qual, pela proposta que pude examinar, há algumas
inovações. De um lado a defesa do financiamento público de campanha, o fim do financiamento de pessoa
jurídica. Mas, junto com isso, o alerta que é feito pelas
entidades sociais, como fazemos nós, do Partido dos
Trabalhadores, de que as regras atuais, além de todas
as distorções que têm, elas colocam uma situação em
que muitas vezes o eleito termina se comprometendo
com os financiadores. Portanto, o financiamento público, de qualquer modo, é um financiamento público, ele
tem a finalidade de evitar essas distorções.
Pois bem, ali é apresentada uma proposta no
sentido de que seja possível a existência de dois turnos – é a proposta dos movimentos sociais – para a
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eleição proporcional, onde os Parlamentares passam
a concorrer inicialmente numa lista apresentada, transparente, pelos partidos, e, em seguida, para cada vaga
conquistada pelo Partido o dobro dos candidatos, pela
ordem dessa lista, concorrerá para uma votação onde
cabe ao povo essa escolha. Destaco aqui o Dr. Márlon,
que é uma liderança, é um juiz do Estado do Maranhão
que lidera esse trabalho.
Enfim, quero aqui dizer que estamos na defesa
dessa posição por entendermos que, certamente, da
reforma política dependem as condições para outras
reformas. Acredito que deveremos apresentar muito
em breve neste Parlamento as condições para esse
projeto de iniciativa popular tramitar nas duas Casas.
Eu, como membro da Executiva Nacional, do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, quero aqui
fazer com que a gente possa ter outros partidos se
somando a esse trabalho liderado pelo nosso Presidente Rui Falcão.
Era isso, Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Sr. Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Para uma questão de ordem, Senador Randolfe
Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP. Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Lembrando à Mesa, Excelência, o art. 162 do
Regimento Interno, ipsis litteris: “A Ordem do Dia terá
início [...] às dezesseis horas [...]”. Estamos às 17h04.
Pergunto a V. Exª se há alguma posição sobre o início
da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Estamos todos ávidos pelo início da Ordem do
Dia, mas não há nenhum integrante da Mesa para
iniciá-la no momento, eles estão numa reunião com o
Presidente do Egito no Salão Nobre.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Perdão, Presidente, eles estão em reunião?
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Recepcionando o Presidente do Egito no Salão
Negro.
Com a palavra o Senador Pedro Taques. Ele fez
permuta com V. Exª?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Ele está na sala do cafezinho. Ele me disse que ia falar. V. Exª quer que eu fale no lugar dele?
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– O Senador Pedro Taques não se encontra presente.
Então, vamos ao Senador Paulo Bauer.
Senador Paulo Bauer. (Pausa.)
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Senador Antonio Carlos Valadares, normalmente
isso só é concedido quando há uma autorização formal
do titular da inscrição.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Não há uma autorização formal.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Espiritual há.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Só espiritual.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– É suficiente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Se V. Exª me permitir...
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– V. Exª, ávido por falar, com os Senadores ausentes,
imagino que se abre um bom precedente.
Com a palavra, o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Pela Liderança. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria,
nesta tarde em que ocupo esta tribuna, de manifestar
a minha alegria, o meu contentamento, o meu regozijo com as obras que estão sendo realizadas e também projetadas pelo Ministério da Integração e pela
Codevasf, na área de influência da Codevasf, que é
composta de sete Municípios no Estado de Sergipe.
São obras fundamentais, Sr. Presidente, para
o desenvolvimento regional. Eu, como Presidente da
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo,
não poderia deixar de destacar a atuação marcante do
Governo da Presidenta Dilma, não apenas no Semiárido sergipano, mas também na área de influência da
Codevasf, de obras de infraestrutura importantes, que,
sem dúvida alguma, irão repercutir no desenvolvimento
econômico do nosso Estado do Sergipe.
Com o lançamento, Sr. Presidente, do Programa Mais Irrigação, a Presidenta Dilma disponibilizou
recursos importantes para o desenvolvimento do sistema de irrigação de todo o Brasil; e uma fatia desses
recursos foi direcionada para a Codevasf de Sergipe,
pelo Ministro da Integração, Fernando Bezerra, e pelo
Presidente da Codevasf, nosso vizinho do Estado da
Bahia, Elmo Vaz, num montante de R$102 milhões,
visando à recuperação total dos perímetros irrigados
do nosso querido Estado de Sergipe.
Os perímetros irrigados de Propriá, Cotinguiba/
Pindoba e Betume serão beneficiados com várias ações
da Codevasf, que lá em Sergipe é comandada pelo engenheiro agrônomo Paulo Viana, entre as quais construção de novos canais de irrigação para os pequenos
produtores rurais drenarem a cultura do arroz. Aliás,
quanto ao arroz, apesar das dificuldades vivenciadas
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do ponto de vista financeiro em anos anteriores, no
ano passado Sergipe, proporcionalmente, foi o Estado que mais cresceu em produção de arroz em todo o
Brasil. Isso se deveu, sem dúvida alguma, a ações de
recuperação de canais, de compra de equipamentos,
como retroescavadeiras, com emendas apresentadas
por mim e pelo Deputado Valadares Filho, e também
com a recuperação de 23 bombas para a sucção e
drenagem dos nossos canais de irrigação de Propriá,
Betume e Cotinguiba/Pindoba.
Vários Municípios serão beneficiados com essas
obras, como disse, começando pelos canais. Reabilitação das estações de bombeamento, inclusive com a
aquisição de novas bombas; recuperação das calhas
de irrigação; aquisição de máquinas e equipamentos;
recuperação dos diques de proteção; construção de
novas estradas vicinais. São cerca de 30km, Sr. Presidente, de estradas vicinais construídas a paralelepípedos, nos principais corredores de transporte, para
escoamento da produção no Baixo São Francisco, em
Propriá e em outros Municípios, como Cedro, Telha,
Amparo, Neópolis, Brejo Grande, Ilha das Flores, que
são os Municípios que compõem esses perímetros irrigados a que me referi.
Também a implantação de novas unidades de
secagem de arroz, que é uma ação estratégica, visando à proteção da produção na região do Rio São
Francisco. A recuperação de pontes em todo o perímetro e a modernização do sistema de irrigação em
Betume, com o uso da fruticultura, como um dos instrumentos para o desenvolvimento regional. Porque,
Sr. Presidente, a diversificação da produção agrícola
é um dos fatores essenciais para o desenvolvimento
econômico de qualquer região.
E, além disso, Sr. Presidente, a Codevasf conseguiu
no Semiárido sergipano, construir, naquelas regiões mais
secas, no combate à estiagem, para pequenos produtores vinculados à ação social do Governo Federal, 2,7
mil cisternas para a coleta da água durante as chuvas
e a obtenção do benefício do precioso líquido durante a
estiagem pelas famílias do Semiárido sergipano. A perfuração de poços, a conclusão do projeto Jacaré-Curituba,
com 700 famílias assentadas, Sr. Presidente, são algumas
das providências que foram tomadas na administração
do atual Presidente Nacional da Codevasf, Elmo Vaz,
uma figura respeitada no Estado da Bahia pela sua competência, pelo brilho de sua atuação profissional, pelo
comando sério na sua gestão administrativa.
Sr. Presidente, eu posso destacar também que,
antes, o comando das ações, as licitações para as obras
dos perímetros irrigados em todo o Nordeste eram feitas aqui em Brasília, centralizadas aqui em Brasília.
(Soa a campainha.)
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agora, Sr. Presidente, essas obras estão
sendo descentralizadas para as diversas superintendências da Codevasf. Só assim, com essas superintendências mais perto das questões, das demandas,
dos problemas fundamentais da Região Nordeste, que
é coberta pela Codevasf, nós poderemos encontrar as
soluções adequadas para as grandes questões regionais de desenvolvimento de recursos hídricos.
Sr. Presidente, não é só isso. Com a realização de
obras de distribuição de água potável nos lugares em
que antes era inacessível esse precioso líquido, várias
comunidades – 28 comunidades em sete Municípios
do Estado de Sergipe – estão recebendo o benefício
da água potável através do trabalho da Codevasf no
Estado de Sergipe.
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Sr. Presidente, já estou encerrando.
E assim também há obras de esgotamento sanitário em pelo menos 14 Municípios do Estado de
Sergipe, obras que vão, sem dúvida alguma, ajudar o
combate às doenças endêmicas, ajudar a normalidade da saúde do homem que vive na região ribeirinha
e no Semiárido.
Por isso, Sr. Presidente ao encerrar minhas palavras, eu quero, mais uma vez, agradecer, enaltecer,
essa generosidade do Governo da Presidenta Dilma,
esse comprometimento que ela tem para com o Nordeste do nosso País...
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – ... essa compreensão do Ministro Fernando Coelho e do Presidente da Codevasf em disponibilizar recursos para o Estado de Sergipe a fim de
fazer as obras de recuperação, um sonho de mais de
vinte anos, e de revitalização dos perímetros irrigados
do Estado de Sergipe, envolvendo Propriá, Betume e
Cotinguiba-Pindoba.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Antonio Carlos Valadares.
E, agora, com a palavra...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT AC) – Pela ordem, Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
já são 17h18, e nós acabamos de fazer aqui um entendimento entre os Líderes.
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Há duas medidas provisórias: uma delas, Sr.
Presidente, já tramitou aqui nesta Casa; e a outra
medida provisória não abre um precedente, porque
ela chegou e vence amanhã. Nós fizemos aqui um
apelo aos demais Líderes para que possamos votar
sem abrir precedente. Essa medida provisória também vence amanhã.
Vou aguardar a mudança de Presidente.
Meu Presidente Renan Calheiros, eu fazia aqui
um apelo, porque há um entendimento entre os Líderes para que nós votemos, no dia de hoje, duas
medidas provisórias que chegaram à Casa. Uma já
tramitou aqui e não há nenhum problema. A segunda
medida provisória, embora tenha sido lida só ontem,
vence amanhã, e há um apelo – já houve um entendimento entre todos os demais Líderes – para que
votemos, sem abrir precedente, essa segunda medida provisória. A segunda medida provisória também
poderá ser votada, se V. Exª entender assim, sem
abrir precedente, porque há um entendimento com
os demais Líderes, uma vez que ela vence amanhã
pela manhã.
E há outra medida provisória, aquela que mexe
com a discussão do ICMS, que será polêmica.
Também há aqui várias autoridades a serem votadas. Se, após votarmos essas medidas provisórias, V.
Exª entender que há quórum... Além do mais, devemos
votar a Universidade da Bahia, porque, daqui a alguns
dias, nós vamos precisar votar a do Ceará também.
Então, eu vou aproveitar para pedir a V. Exª prioridade para essas matérias a fim de que façamos o
encaminhamento, já que há entendimento entre as
Lideranças com relação às medidas provisórias.
Durante o discurso do Sr. Eunício Oliveira, o
Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício, exatamente na direção
sugerida por V. Exª, o propósito da Casa é de avançarmos na pauta. Ontem mesmo, nós pedimos para fazer
a leitura da medida provisória e faremos o que for possível para que ela seja evidentemente apreciada hoje
em função do prazo. Só não pode haver a inversão,
porque uma medida provisória é do dia...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, sem problema da inversão. Podemos
votar uma e, na sequência, outra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passamos à
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ORDEM DO DIA
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, só para reiterar a fala do Senador.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Só para reiterar a fala do Senador Eunício.
Nós temos conversado – o Senador Aloysio, o
Senador Mário Couto, o Senador Randolfe Rodrigues
e eu – sobre a inoportunidade da votação de medida
provisória no dia seguinte à sua leitura.
Nós ponderamos entre nós sobre a importância
dessa MP, que vence amanhã, porque ela retira exigências para a concessão de benefícios pecuniários a
famílias pobres, a pessoas pobres; é um complemento
de Bolsa Família. Nós jamais iríamos dificultar a vida
de brasileiros, principalmente os mais pobres.
Agora, há um reparo: essa medida provisória tramitou por um tempo excessivamente elástico na Câmara dos Deputados, chegou ao Senado ontem, foi lida
ontem e está sendo votada hoje por entendimento com
o Senador Eunício Oliveira, com o Senador Eduardo
Braga, com a aquiescência do PSDB, do Democratas
e da minoria em si, numa homenagem aos mais pobres. Agora, que isso não se repita, porque há uma
coisa, Sr. Presidente, que precisa ser urgenciada, e eu
pediria a V. Exª os seus bons préstimos e a eficiência
do cargo que exerce.
Nós votamos no Senado uma sistemática de
apreciação de medidas provisórias que foi aprovada
na Casa. Essa matéria está barrada na Câmara dos
Deputados há meses, meses. Se tivesse sido aprovada, muitas das dificuldades que enfrentamos estariam superadas há muito tempo. Então, eu pediria a V.
Exª o contato com o Presidente da Câmara para que
pudesse envidar esforços no sentido de pautar essa
matéria para apreciá-la: aprecia e vota “sim” ou “não”,
mas vota e assume a responsabilidade.
Eu acho que é legítima defesa do Congresso.
Esse tipo de atitude leva o Congresso a agir no sentido
de defender as suas prerrogativas, as suas próprias
prerrogativas.
Então, eu pediria a V. Exª, na medida em que manifestamos o nosso “de acordo” com o Senador Eunício,
com o Senador Eduardo Braga, gestões no sentido de
que aquilo que o Senado já cumpriu, já votou, a Câmara também o faça, para que nós não precisemos mais
desse tipo de abordagem do Senado da República.
É o que peço a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Pela ordem, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos exatamente o que V. Exª recomenda.
Vou ter uma conversa com o Presidente Henrique
e tentar convencê-lo no sentido de que nós tenhamos
um calendário para a apreciação dessa importante
proposta de emenda à Constituição em favor do funcionamento do Congresso Nacional.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA ) –
Pela ordem.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, só para...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício, Senador Randolfe,
Senador Aloysio, Senador Mário Couto.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Sem revisão do orador.) – Só para confirmar o que
acabou de falar o Senador José Agripino em relação
ao entendimento da votação dessa medida provisória.
Compreendo até a angústia de V. Exª, vamos dizer
assim, de fazer uma pauta positiva para o Congresso
Nacional e de fazer com que o Senado avance e ande
com todas as matérias que aqui estão, que chegam
aqui ao plenário desta Casa.
Esse acordo não abre o precedente, como acabou
de confirmar o Senador José Agripino. Portanto, esse
foi o entendimento e esse vai ser o comportamento da
Liderança do PMDB nesse aspecto.
Quero louvar V. Exª pela pressa de ter lido esta
medida provisória ontem à noite, porque, como disse
o Senador José Agripino, ela é uma matéria extremamente meritória, que leva dinheiro ao bolso do pobre
do Brasil. E nós precisamos ter essa compreensão.
Agradeço aos demais Líderes pela compreensão de votarmos essa matéria, repito, sem abrir o
precedente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Sem revisão do orador.) – Presidente, há duas
medidas provisórias de extrema importância: 590 e
a 602. Uma, não há como contestar, é a ampliação
da idade para o programa Bolsa Família; e outra, se
ocorresse alguma obstrução, comprometeria todo o
funcionamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Mas veja, Sr. Presidente, houve um acordo aqui,
em virtude do mérito e da necessidade. Se uma Liderança divergisse, essas medidas provisórias cairiam. O
grande problema disso é que essas medidas provisó-
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rias pararam na Câmara dos Deputados, lá ficaram, e
elas nos foram encaminhadas no fim exíguo do prazo.
Para essas duas, ocorreu acordo.
Muito bem foi dito pelo Senador Aloysio, pelo
Senador Agripino e, obviamente, pelo Líder Eunício
que não se tornará e não é precedente, mas se torna,
Presidente. Vou ser repetitivo, permita-me, porque considero fundamental o apelo feito pelo Líder Agripino. É
fundamental a tramitação, o quanto antes, da proposta de emenda à Constituição, de autoria do Senador
José Sarney e com a relatoria do Senador Aécio Neves, disciplinando o prazo para as medidas provisórias.
Trata-se – não há outra denominação, Sr. Presidente – de um desrespeito da Câmara dos Deputados
a esta Casa Legislativa: tramitar e encaminhar como
espada de Dâmocles, sem qualquer possibilidade de
espaço e de tempo para emendas e discussões. Urge,
Sr. Presidente, um disciplinamento desse procedimento.
E não vejo alternativa a não ser, o quanto antes,
a aprovação da emenda à Constituição, que foi aprovada por esta Casa, com a celeridade devida, e que
dorme nas gavetas da Câmara dos Deputados numa
total demonstração – não tenho outra definição – de
desrespeito a esta Casa há mais de um ano. É fundamental, Sr. Presidente, o disciplinamento disso.
Amanhã, haverá outra medida provisória, e a divergência de um Líder impedirá que ela seja colocada
em pauta, que seja votada, que sejam quebrados os
interstícios, o que prejudicará a matéria.
Então, apesar do acordo firmado, é fundamental e
não é demais reiterar esse – acho que este é o termo,
Sr. Presidente – constrangimento em relação ao encaminhamento de medidas provisórias para o Senado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª tem absoluta razão.
Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
essas intervenções dos Líderes apenas reforçam a
necessidade de nós consolidarmos, através de uma
resolução, a questão dos prazos de tramitação das
medidas provisórias.
Estamos trabalhando, hoje, com base em um
acordo procedimental que foi firmado ainda na gestão do Presidente Sarney – V. Exª era Líder –, contou
com o assentimento de todos e fixou essa regra, que
é uma regra consuetudinária. Está sendo reafirmada,
agora, nessa votação, na medida em que nós todos
insistimos para que ela não constitua um precedente.
A regra consuetudinária que se baseia nesse acordo
é a de que, lida a medida provisória, nós realizaremos
duas sessões deliberativas até que ela seja levada à
votação no plenário.
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Considero, Sr. Presidente, não obstante V. Exª já
tenha dado uma resposta à questão de ordem formulada pelo Senador Alvaro Dias sobre o procedimento,
que seria importante avançarmos nesse detalhamento
das regras, o que é bom para todos e dá segurança ao
Plenário sobre o funcionamento da Casa.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sem dúvida. Agradecemos a V. Exª.
Estão inscritos Senador Eduardo Braga, Senador
Inácio Arruda e Senadora Vanessa Grazziotin.
Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Renan Calheiros, recebi um telefonema do Senador Eduardo
Campos, no sentido de votarmos essa matéria, essa
medida provisória no dia de hoje.
Sr. Presidente, eu acho que qualquer tipo de projetos que tragam a sociabilidade, o bem-estar social,
principalmente para a classe pobre, seja um erro da
Câmara ou não seja, não podemos deixar de votar.
Então, aceitei o acordo para que pudéssemos votar,
pensando nos pobres.
Em qualquer circunstância, Senador Renan Calheiros, sou favorável à votação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro
para agradecer a V. Exª pela agilidade no dia de ontem. Como já foi destacado aqui pelo Líder Eunício e
por outros Líderes, foi muito importante que o Senado
tivesse, no dia de ontem, recebido essa MP e lido essa
MP no dia de ontem para que pudéssemos buscar o
entendimento no dia de hoje.
Em segundo lugar, quero agradecer às Lideranças. Sem nenhuma dúvida, graças à compreensão
das Lideranças, é possível, sem se estabelecer um
precedente. Queremos reconhecer esse compromisso
assumido com todas as Lideranças para que não se
estabeleça precedente em torno desse acordo, para que
possamos votar duas MPs extremamente importantes.
Uma, que diz respeito ao Bolsa Família, ao Brasil Carinhoso, ao fortalecimento da política de transferência de renda iniciada no governo do Presidente
Lula e, agora, ampliada e fortalecida no Governo da
Presidenta Dilma e que, sem dúvida alguma, melhora
a condição de vida dos mais humildes neste País; cria
novas perspectivas econômicas.
A segunda, sem nenhuma dúvida, fundamental,
porque trata do FNDE, mecanismo de financiamento
do Fundo Nacional de Educação, sem o qual nós não
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conseguiremos cumprir metas ousadas na educação,
estabelecidas pelo Governo brasileiro.
Portanto, para agradecer a todos os Líderes de
forma suprapartidária, em nome do Governo, em nome
do povo brasileiro e agradecer à Presidência da Casa,
à Mesa, à Secretaria-Geral pela presteza na ação
para que pudéssemos viabilizar esse entendimento,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin.
Em seguida, passaremos à Ordem do Dia.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero
primeiro saudar o acordo dos Líderes para que possamos votar essa medida provisória importante.
Eu tive a oportunidade de presidir a Comissão
Mista, cuja relatoria na Câmara ficou com a Deputada
Rose de Freitas e, no Senado, com o Senador Sérgio
Souza, que trabalharam muito em relação à matéria.
E a novidade é que a Medida Provisória nº 590
incorporou a Medida Provisória nº 607, por tratar do
mesmo assunto, que é o programa Bolsa Família.
Porque a 590, Sr. Presidente, tratava somente da idade, ampliando-a para até 15 anos; e a 607 tratava da
questão da renda até R$70,00 per capita.
Então, é importante que aprovemos porque o
beneficiado com isso será o povo brasileiro, a população brasileira.
Era isso, muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentando os Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª também.
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 8, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 590, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 8, de 2013, na forma do texto
aprovado na Câmara dos Deputados, que altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004,
para ampliar a idade limite de crianças e adolescentes que compõem as unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família
elegíveis ao recebimento do benefício para
superação da extrema pobreza, e dá outras
providências (proveniente da Medida Provisória nº 590, de 2012).
Parecer sob nº 13, de 2013, da Comissão Mista, Relatora: Deputada Rose de Freitas (PMDB/
ES) e Relator Revisor: Senador Sérgio Souza
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(PMDB/PR), favorável, nos termos do Projeto
de Lei de Conversão nº 8, de 2013, que oferece.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se, portanto, à apreciação da matéria.
Eu concedo a palavra ao Relator revisor Senador Sérgio Souza.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Medida
Provisória nº 590, de 29 de novembro de 2012, visa
alterar a Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que cria
o programa Bolsa Família e dá outras providências,
para ampliar a idade limite de crianças e adolescentes
que compõem as unidades familiares beneficiárias do
programa Bolsa Família elegíveis ao recebimento do
benefício para superação da extrema pobreza.
Foram apresentadas emendas à medida provisória no número de 19.
A matéria teve como Relatora na Comissão Mista do Congresso Nacional a nobre Deputada Rose de
Freitas, que apresentou parecer favorável na forma do
Projeto de Lei de Conversão n° 8, de 2013.
Antes de adentrar ao inquestionável mérito da
proposta, cumpre dispor sobre os pressupostos constitucionais de urgência e relevância.
A proposta atualmente em apreciação faz parte
da principal iniciativa do Governo Federal para superar a extrema pobreza no País: o programa Brasil
Carinhoso, que se encontra inserido no plano Brasil
sem Miséria.
De acordo com o Ministério de Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS), o benefício financeiro
criado a partir da Medida Provisória n° 570, de 2012,
convertido na Lei n° 12.722, de 2012, que abrangeu a
superação da extrema pobreza na primeira infância,
ou seja, para crianças de zero a seis anos, referente
ao que foi pago por um período de seis meses – folhas de junho a novembro de 2012 do programa Bolsa
Família –, teve impacto estimado na taxa de extrema
pobreza de toda a população brasileira em torno de
39,2%. Estima-se que a proposta permitirá, com base
na amostra do Censo Populacional 2010, que esse
impacto salte para 54,8%.
O novo limite de idade para concessão do benefício financeiro foi definido em função da constatação de
que a extrema pobreza atinge desproporcionalmente a
população até 15 anos de idade. A partir dessa idade,
os valores tendem a cair para valores mais próximos
da média nacional.
Com a alteração ora proposta, das 4,15 milhões
de crianças de zero a dez anos e das 5,22 milhões de
crianças e adolescentes com idade entre zero e quinze
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anos alcançados com o benefício vigente, salta-se para
uma estimativa de beneficiar 5,06 milhões de crianças entre zero e dez anos e 8,08 milhões de crianças
e adolescentes com idade entre zero e quinze anos.
Diante, portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dos números estimados, é possível afirmar que
a proposta possui grande potencial para redução da
extrema pobreza nas famílias que possuem crianças
e adolescentes e também no conjunto total de famílias
brasileiras extremamente pobres.
Desta forma, a urgência e a relevância da matéria estão plenamente caracterizadas, tendo em vista
que a superação da extrema pobreza é prioridade social de todos nós que compomos e representamos a
Nação brasileira.
Quanto à compatibilidade e adequação orçamentária e financeira, passo a relatar, Sr. Presidente.
Do ponto de vista orçamentário, com as duas
mudanças na Medida Provisória 590, de 2012, e na
607, de 2013, o benefício alcançará mais 4,8 milhões
de famílias a um custo adicional de R$4,9 bilhões ao
ano no programa Bolsa Família, que tem orçamento,
para 2013, estimado em R$23 bilhões.
Para financiar este gasto adicional contamos com
o substancial aumento de arrecadação de impostos
ocorrido no início do presente ano, em especial no
mês de fevereiro, que registrou um aumento em cerca
de 15%, e a perspectiva de crescimento econômico
ao longo do ano, que devem implicar o aumento das
receitas orçamentárias do Governo brasileiro.
Encontra-se prevista, também, uma compensação
mediante remanejamento de recursos, além de valores
que serão consignados nos respectivos projetos de
lei dos Orçamentos anuais, de forma a não afetar as
metas e resultados fiscais, contidas no anexo próprio
da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
No que se refere ao mérito, Srªs e Srs. Senadores, como já foi dito, a medida provisória tem por
objetivo ampliar o alcance do programa Brasil Carinhoso, até então voltado à primeira infância, especialmente e especificamente na faixa etária de zero
a seis anos.
Para esse feito e para que produza o efeito necessário, o art. 1º da Medida Provisória n° 590, de
2012, determina que o benefício para superação da
extrema pobreza passe a ser pago a famílias que tenham na sua composição crianças e adolescentes
com idade de zero a quinze anos, mantido o teto da
renda familiar – renda familiar, repito isso – de até
R$60,00 per capita.
Os impactos trazidos pela extrema pobreza para
o desenvolvimento infantil têm efeitos permanentes
para a vida do cidadão. Por isso, a primeira versão,
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ainda vigente, do benefício de superação da extrema
pobreza foca famílias com filhos com até seis anos
de idade.
A escolha do novo limite etário para concessão
do benefício financeiro ora proposto se deve especificamente ao fato de que a extrema pobreza ainda
marca desproporcionalmente a população até quinze
anos de idade, caindo para valores mais próximos da
média nacional a partir daí. Dessa maneira, a medida
tem como objetivo eliminar a principal característica
da extrema pobreza no Brasil, que é o fato de atingir
desproporcionalmente as crianças e adolescentes de
até quinze anos de idade.
A proposta se inscreve entre os esforços do Plano
Brasil sem Miséria, instituído pelo Decreto n° 7.492, de
2 de junho de 2011. A ampliação da idade de referência decorre do forte impacto observado com a criação
do benefício financeiro para superação da extrema
pobreza na primeira infância.
Com a ação ora proposta, o benefício financeiro em questão se transforma em “benefício financeiro
para superação da extrema pobreza”, na medida em
que passa a ser transferido a todas as famílias beneficiárias que possuam crianças e adolescentes com
idade entre zero e quinze anos. O outro requisito para
recebimento do benefício – renda per capita familiar
de até R$60,00, após o recebimento dos demais benefícios do Bolsa Família – permanece o mesmo. Em
decorrência da medida apresentada, estima-se com
base na amostra do Censo de 2010, Sr. Presidente,
que o referido benefício tenha impacto estimado na
taxa de extrema pobreza de toda a população brasileira em torno de 54,8%.
Em termos do número de famílias beneficiadas
pela iniciativa, de 2,21 milhões de famílias que, estima-se, receberiam o benefício de superação da extrema
pobreza na primeira infância até dezembro de 2012,
saltar-se-ia para um número de aproximadamente 3,88
milhões de famílias de brasileiros, com a implementação da nova medida.
O PLV n° 8, de 2013, apresentou duas mudanças
que aprimoraram o texto original, sendo que a primeira
delas, por questão de economia processual e coerência
entre as medidas propostas, incorporou as mudanças
elencadas na Medida Provisória 607, de 2013.
A Medida Provisória nº 607 concede o benefício
para superação da extrema pobreza, a partir de 1º de
março deste ano de 2013, a todas as famílias com
renda mensal per capita inferior a R$70,00, independentemente de a família ter crianças ou adolescentes.
Isso está previsto no art. 2º.
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Além disso, incluiu a previsão de acesso, para
adolescentes de 14 a 17 anos, a programas e cursos
de educação e qualificação profissionais.
Com a apresentação das duas MPs e votação
deste PLV, o Governo alcança outra marca histórica:
a retirada de 22 milhões de brasileiros da extrema pobreza nos últimos dois anos.
Trata-se, portanto, Srªs e Srs. Senadores, de um
feito que merece celebração por todos nós, brasileiros
que reconhecem em nosso País uma Nação rica em
recursos humanos e naturais e que, em pleno século
XXI, não pode mais, em hipótese alguma, conviver
com a tragédia da pobreza extrema.
Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, ao tempo
em que parabenizo a Presidente Dilma Rousseff e a
Ministra Tereza Campello pelo sucesso do Brasil Sem
Miséria, declaro meu voto entusiasmado pela constitucionalidade, regimentalidade e juridicidade da Medida
Provisória nº 590, de 2012, bem como pelos pressupostos de relevância e urgência e pela sua adequação
orçamentária e financeira.
No mérito, pela aprovação do Projeto de Lei de
Conversão n° 8, de 2013, nos termos do relatório aprovado na Câmara dos Deputados.
É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária da medida provisória.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Discussão do projeto de lei de conversão, da medida provisória e das emendas, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a medida provisória, declaramos encerrada a discussão.
Passemos à votação do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental, nos termos
do texto aprovado, encaminhado pela Câmara dos
Deputados.
As Senadoras e Senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto de lei de conversão, na forma
do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados.
Ficam prejudicadas a medida provisória e as
emendas a ela apresentadas.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória nº 590, de 2012)
Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de
2004, para ampliar a idade limite de crianças
e adolescentes que compõem as unidades
familiares beneficiárias do Programa Bolsa
Família elegíveis ao recebimento do benefício para superação de extrema pobreza,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ............................................................
........................................................................
IV – o benefício para superação de extrema
pobreza, no limite de um por família, destinado
às unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família e que, cumulativamente:
a) tenham em sua composição crianças e adolescentes de 0 (zero) a 15 (quinze) anos de idade; e
........................................................................
§ 15. O benefício para superação de extrema
pobreza corresponderá ao valor necessário
para que a soma da renda familiar mensal e
dos benefícios financeiros supere o valor de
R$ 70,00 (setenta reais) per capita.
§ 16. Caberá ao Poder Executivo ajustar, de
acordo com critério a ser estabelecido em
ato específico, o valor definido para a renda
familiar per capita, para fins do pagamento de
benefício para superação de extrema pobreza.
I – (revogado);
II – (revogado).
§ 17. Os beneficiários com idade a partir de 14
(quatorze) anos e os mencionados no inciso
III do caput deste artigo, poderão ter acesso
a programas e cursos de educação e qualificação profissionais.” (NR)
“Art. 6º ............................................................
Parágrafo único. O Poder Executivo deverá
compatibilizar a quantidade de beneficiários
e de benefícios financeiros específicos do
Programa Bolsa Família com as dotações orçamentárias existentes.” (NR)
Art. 2º A Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 2º-A:
“Art. 2º-A. A partir de 1º de março de 2013, o benefício previsto no inciso IV do caput do art. 2º
será estendido, independentemente do disposto
na alínea a desse inciso, às famílias beneficiárias
que apresentem soma da renda familiar mensal
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e dos benefícios financeiros previstos nos incisos
I a III do caput do art. 2º, igual ou inferior a R$
70,00 (setenta reais) per capita.”(NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª,
Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de agradecer imensamente a todos, às Srªs e aos
Srs. Senadores, que nos ajudaram no encaminhamento
e na aprovação dessa medida provisória. Em especial,
à Senadora Vanessa Grazziotin, que, brilhantemente,
presidiu a Comissão Mista da Medida Provisória nº 590.
Obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 2 da pauta:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 602, DE 2012
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 602, de 2012, que autoriza a prorrogação
de contratos por tempo determinado no âmbito
do Centro Gestor e Operacional do Sistema de
Proteção da Amazônia – CENSIPAM e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
– FNDE; altera as Leis nºs 12.337, de 12 de
novembro de 2010, e 10.480, de 2 de julho de
2002; revoga dispositivo da Lei nº 12.469, de
26 de agosto de 2011; e dá outras providências.
Parecer sob nº 10, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Deputado Beto Faro (PT/PA); e Relator
Revisor: Senador Anibal Diniz (PT/AC), favorável à Medida Provisória e pela rejeição das
emendas oferecidas perante a Comissão Mista.
Antes de submeter a matéria ao Senado, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– Foram apresentadas à medida provisória oito
emendas;
– A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 23 de abril, nos termos da Medida
Provisória nº 602;
– O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por igual período pelo Ato do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional e se esgotará em
3 de junho;
– A medida provisória foi lida no Senado em 25
de abril.
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Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Eu concedo a palavra ao Senador Anibal Diniz,
Relator revisor da matéria.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros.
Srs. Senadores, a Medida Provisória nº 602 teve
o parecer do Deputado Federal Beto Faro aprovado
integralmente pela Comissão Mista presidida pelo Senador Valdir Raupp.
Esta Medida Provisória nº 602, de 2012, adota,
com força de lei, as seguintes providências: autoriza o
Ministério da Defesa, respeitado o prazo de 30 de junho
de 2013 e o limite de 37 contratos, a prorrogação dos
contratos por tempo determinado, firmados no âmbito
do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção
da Amazônia (Censipam), com base na alínea “g”, do
inciso VI, do art. 2º, da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro
de 1993; autoriza, também, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, respeitado o prazo limite
de 30 de junho de 2013, a prorrogação dos contratos
por tempo determinado firmados com fundamento na
alínea “h”, do inciso VI, do art. 2º, da Lei nº 8.745, de
9 de dezembro de 1993, bem como dá nova forma ao
Anexo II da Lei nº 12.337, de 2010, de modo a limitar ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em
60 o quantitativo de contratos passíveis de prorrogação
e respectivos projetos de cooperação com organismos
internacionais a que se acham vinculados, nos termos
do §1º do art. 3º, da Lei nº 12.337, de 2010.
Do relatório do Deputado Beto Faro, temos o voto
pela admissibilidade, constitucionalidade, juridicidade,
boa técnica legislativa e adequação orçamentária e financeira da Medida Provisória nº 602, de 2012, bem
como, no mérito, por sua aprovação; pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, adequação
orçamentária e financeira das Emendas nºs 1, 3, 5, 6 e
7, e, no mérito, pela sua rejeição; e pela constitucionalidade, injuridicidade, antirregimentalidade, boa técnica
legislativa e adequação orçamentária e financeira das
Emendas nºs 2, 4 e 8, e, no mérito, por sua rejeição.
É como voto, Sr. Presidente, pela aprovação da
Medida Provisória nº 602 e pela rejeição das emendas.
É o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação, os pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária da medida provisória.
Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes
Ferreira, para encaminhar a votação.
Com a palavra, V. Exª.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para encaminhar. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a
votação de hoje, como já foi muito enfatizado, se dá
sob a égide da concórdia, de convergência de pontos de vista sobre a necessidade de aprovarmos esta
Medida Provisória nº 602. Mas não poderia deixar de
vir à tribuna, ainda que brevemente, para fazer um registro da balbúrdia administrativa, legislativa que este
Governo está promovendo no País.
Essa medida provisória trata de duas matérias
distintas. Em primeiro lugar, a prorrogação de contratos
firmados por tempo determinado – contratos temporários,
portanto –, no âmbito do Centro Gestor e Operacional
do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) e
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), que foi objeto, ainda há pouco, de comentário
do Senador Randolfe Rodrigues, desejoso de aprovar
a matéria, para não prejudicar os servidores desses órgãos. Além disso, a Medida Provisória estende o prazo
de recebimento da gratificação de representação de gabinete ou gratificação temporária dos servidores da AGU.
A matéria é relevante e urgente, mas de uma urgência fabricada e fabricada por quê? Fabricada pela
inação do Governo. Já houve concurso público para o
provimento desses cargos que são hoje providos por
empregos temporários. Por que o Governo não chama
os concursados, que foram aprovados nesse concurso, como seria correto, como seria de rigor, quando
se respeita uma convocação sob a forma de concurso
público, em que as pessoas estudam, se preparam, se
submetem a provas e, depois de aprovadas, têm expectativas de serem contratadas, e tem competência para
exercer as funções para as quais foram qualificados.
O Governo reconhece que funcionários são necessários para o desenvolvimento dos serviços desses
dois órgãos. Mas por que não chamar, não contratar os
concursados? Não! Prorrogam-se os contratos por tempo
determinado. Essas alterações referentes à prorrogação
dos contratos, aliás, já foram objeto da MP nº 358, de
2011, que prorrogou os contratos do Censipam e a MP
nº 555, de 2011, que prorrogou os contratos do FNDE.
Então, é uma urgência fabricada. Não se chamam
os concursados, deixa-se esgotar o prazo limite para
contratação de servidores temporários, e aí nós temos
a urgência de aprovar o quê? A prorrogação do prazo.
Urgência fabricada.
E, além de urgência fabricada, é uma urgência,
eu diria, perdurante, porque, desde 2010, desculpem,
desde 2002, o contrato da FDE e a prorrogação das
gratificações da AGU, objeto também dessa MP, vêm
sendo prorrogados.
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Quer dizer, Sr. Presidente, é uma demonstração,
talvez num tema menor, que não tem a relevância de
outras questões mais importantes, onde se manifesta
a mesma incúria, a mesma falta de planejamento, a
mesma incapacidade de gestão da máquina pública,
que vêm caracterizando os governos do PT.
Eu não podia deixar de fazer esse registro.
Gostaria também de registrar a forma pela qual
a gratificação para os servidores da AGU foi inserida
nessa medida provisória. Ela foi inserida depois de
editada a MP, sob o pretexto de retificação da Medida
Provisória.
Frise-se que a MP original não tratava da AGU.
Aí o Governo promove a retificação da MP que não
tratava da AGU para incluí-la. Então, não é retificação
coisíssima nenhuma; é um acréscimo à MP, que já estava tramitando no Congresso Nacional.
Faço esse registro, Sr. Presidente, apenas para
lembrar, mais uma vez, que, por sinais pequenos como
esses e que por serem pequenos não são menos relevantes, nós estamos cada vez mais convencidos de que
precisamos mudar de governo, de que este Governo
está-se esgotando, não tem sequer mais capacidade
de tomar medidas comezinhas como essas que são
objeto da medida provisória.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação os pressupostos de urgência, relevância, adequação financeira e orçamentária
da medida provisória.
Os Senadores e as Senadoras que o apoiam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Discussão da medida provisória e das emendas,
em turno único.
Não havendo quem queira discutir a medida provisória e as emendas, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação da medida provisória, sem
prejuízo das emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Votação, em globo, das Emendas de nº 1 a nº 8,
com parecer contrário da Comissão Mista.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitadas.
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Apenas, Sr. Presidente, para alertar a Base de que V.
Exª está, neste momento, encaminhando a votação de
emendas, e existem emendas em que nós haveremos
de nos manifestar pelo encaminhamento contrário à
sua aprovação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente isso. As emendas foram
rejeitadas.
A matéria vai à promulgação e será feita a devida
comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
MEDIDA PROVISÓRIA No 602, DE 2012
Autoriza a prorrogação de contratos por
tempo determinado no âmbito do Centro
Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia – CENSIPAM e do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE; altera as Leis nos 12.337, de
12 de novembro de 2010, e 10.480, de 2 de
julho de 2002; revoga dispositivo da Lei no
12.469, de 26 de agosto de 2011; e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1o Fica o Ministério da Defesa autorizado a
prorrogar, em caráter excepcional e respeitado o prazo
limite de 30 de junho de 2013, os contratos por tempo
determinado para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público no âmbito do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da
Amazônia – CENSIPAM, vigentes em 1o de junho de
2011, firmados com fundamento na alínea g do inciso
VI do caput do art. 2o da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, independentemente da limitação prevista
no inciso IV do parágrafo único do art. 4o daquela Lei.
Parágrafo único. A prorrogação de que trata o
caput é limitada a 37 (trinta e sete) contratos.
Art. 2o O art. 3o da Lei no 12.337, de 12 de novembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 3o Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE autorizado a
prorrogar, em caráter excepcional e respeitado o prazo limite de 30 de junho de 2013, os
contratos por tempo determinado para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público, vigente em 31 de dezembro de
2012, firmados com fundamento na alínea h do
inciso VI do caput do art. 2º da Lei nº 8.745, de
9 de dezembro de 1993, independentemente
da limitação prevista no inciso III do parágrafo
único do art. 4º daquela Lei.
............................................................... ”(NR)
Art. 3º O Anexo II da Lei nº 12.337, de 12 de novembro de 2010, passa a vigorar na forma do Anexo
desta Lei.
Art. 4º O art. 7º da Lei nº 10.480, de 2 de julho
de 2002, passa a vigorar com a seguinte alteração:
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“Art. 7º Poderão perceber a Gratificação de
Representação de Gabinete ou a Gratificação
Temporária, até 31 de dezembro de 2014, os
servidores ou empregados requisitados pela
Advocacia-Geral da União.
............................................................... ”(NR)
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Fica revogado o art. 7º da Lei nº 12.469,
de 26 de agosto de 2011.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A pauta está, portanto, destrancada,
destravada.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, eu queria fazer um apelo a V. Exª no sentido
de que a gente pudesse apreciar o projeto de lei – depois da medida provisória, depois do destrancamento
de pauta –, projeto de lei com o qual já havíamos assumido o compromisso, como Plenário deste Senado.
Refiro à Universidade Federal do Sul e Extremo Sul da
Bahia. É um pleito aqui da nossa Bancada: a Senadora Lídice da Mata, o Senador João Durval e, óbvio, de
minha parte também, assim como aqui presente se faz
o Deputado Geraldo Simões, que eu não sei se vem
já como Reitor ou se já ensaiando como Senador...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –...
mas vem aqui para nos apoiar nessa iniciativa. E eu
queria pedir a V. Exª, se fosse possível, que, em uma
inversão de pauta, nós pudéssemos apreciar esta matéria que é de suma importância para o povo baiano.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr.
Presidente, eu pediria também a V. Exª, se fosse possível, fazer com que nós pudéssemos fazer a discussão
e votação do Substitutivo da Câmara dos Deputados
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ao Projeto de Lei nº 163/2000, que trata do Funcaju. É
um projeto importante para esse segmento dos nossos
agricultores. É o nº 12 da pauta.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente. Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa, eu queria dizer ao Senador Benedito de Lira que o propósito
de todos nós é apreciarmos o Funcaju hoje.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, da mesma
maneira como já o fizeram o Senador Walter Pinheiro e o Senador Benedito de Lira, também gostaria de
pedir o apoio de V. Exª, em havendo a desobstrução
da pauta, para que se pudesse votar o Projeto de Lei
102, que está no nº 14 da Ordem do Dia, para votarmos
a matéria que já está incluída na pauta, que trata do
Dia Nacional dos Agentes da Autoridade de Trânsito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo objeção do Plenário, nós
também levaremos em consideração a inversão de
pauta sugerida por V. Exª.
Em primeiro lugar, consulto o Plenário se há objeção com relação à inversão de pauta sugerida pelo
Senador Walter Pinheiro.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Darei a palavra a V. Exª já pela ordem.
Senador Eduardo Braga. Em seguida, Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem, sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
apenas para colocar a V. Exª que o Projeto de Lei nº
117, de 2012, encontra-se na pauta com regime de
urgência, já aprovado, nos termos do Requerimento nº
280, de 2013. Portanto, nada contrário à recomendação do nosso eminente Senador Walter Pinheiro, mas
lembrando a V. Exª que não deixe de dar preferência
a esse Projeto de Lei, de importância para o Banco
Central e para a economia brasileira, porque trata de
questões como abrir créditos ao Banco Central da
República da Argentina e do Uruguai, sob a forma de
margem de contingência reciprocamente concedida, no
âmbito do Sistema de Pagamentos em Moeda Local.
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Pela pertinência e importância da matéria, pela
urgência, pedimos a V. Exª a preferência desta matéria
na pauta de hoje.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria informar a V. Exª que o Projeto de Lei da Câmara a que V. Exª se refere, em função
da alteração da pauta, sugerida pelo Senador Walter
Pinheiro, é o terceiro item da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 15:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 12, de 2013 (nº 2.207/2011, na
Casa de origem), de iniciativa da Presidência
da República, que dispõe sobre a criação da
Universidade Federal do Sul da Bahia – UFESBA, e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 281 e 282, de
2013, das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator Senador Walter Pinheiro;
e de Educação, Cultura e Esporte, Relatora:
Senadora Lídice da Mata.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem, sem revisão do orador.) – Lembrando que o item
4, apesar do pedido de alteração, está em regime de
urgência, o Decreto Legislativo 85, o item 4 da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só informar a V. Exª que há
um requerimento, com relação ao item 4 e com relação
ao item sugerido pelo Senador Benedito de Lira, de retirada da urgência, tanto com relação ao item quanto...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Mas, ainda que retirada a urgência, é o item 4 da pauta?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O que significa dizer que, se esses requerimentos forem aprovados, o Senado considerará
extintas as urgências e, aí, consequentemente, sai
da pauta.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Mas permanece o item 4 da pauta? Por que ele vai...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, se for aprovado o requerimento
de retirada da urgência, extingue a urgência e ele sai
da pauta.
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Retirada a urgência é retirado da pauta? Obrigatoriamente? Automaticamente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Automaticamente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Mas pode haver acordo de votação?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Por isso que é importante não deixar
ser aprovado o requerimento...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
De retirada de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...de urgência, na ótica defendida por
V. Exª.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
O.k., Presidente. Obrigado.
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. Sem revisão do orador.) – Presidente, a oposição sabia que existia certa ansiedade de se votar a
Universidade da Bahia. Sabíamos, também, claro, que
um dos objetivos dos Líderes do Governo era liberar a
pauta, que estava trancada, para votar a Universidade
da Bahia. Não temos problema nenhum em votar, nós
sabíamos disso – aliás, é bom votar. Eu só gostaria de
colocar uma coisa a V. Exª: uma de cada vez. Primeiro
projeto, da Bahia, Universidade. Tudo bem. Segundo
projeto, aí, V. Exª tem que perguntar se há acordo de
Liderança. Porque V. Exª leu uma série de projetos,
dos quais só gravei o primeiro, que foi o da Universidade da Bahia. Até aí nenhum problema. O segundo,
o terceiro e o quarto que V. Exª leu, não gravei. Então,
eu gostaria que fosse colocado em ordem, com calma,
para que a gente pudesse analisar nas Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos anunciando um a um, como pede
V. Exª, Senador Mário Couto.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa
ao Projeto de Lei da Câmara nº 12.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção. (Palmas.)
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados, com os cumprimentos à Bahia, à Bancada
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baiana e ao Deputado Geraldo Simões, que representa
a Bancada baiana na Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2013
(Nº 2.207/2011, na Casa de origem)
(De iniciativa da Presidência da República)
Dispõe sobre a criação da Universidade
Federal do Sul da Bahia – UFESBA, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criada a Universidade Federal do Sul
da Bahia – UFESBA, com natureza jurídica de autarquia, vinculada ao Ministério da Educação, com sede
e foro no Município de Itabuna, Estado da Bahia.
Parágrafo único. Ficam criados os campi de Porto
Seguro e de Teixeira de Freitas.
Art. 2º A Ufesba terá por objetivo ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas
do conhecimento e promover a extensão universitária,
caracterizando sua inserção regional mediante atuação multicampi.
Art. 3º A estrutura organizacional e a forma de
funcionamento da Ufesba, observado o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa
e extensão, serão definidas nos termos desta lei, do
seu estatuto e das demais normas pertinentes.
Art. 4º O patrimônio da Ufesba será constituído
por:
I – bens e direitos que adquirir ou incorporar;
II – doações ou legados que receber; e
III – incorporações que resultem de serviços realizados pela Ufesba, observados os limites da
legislação de regência.
§ 1º Só será admitida a doação à Ufesba de bens
livres e desembaraçados de quaisquer ônus.
§ 2º Os bens e direitos da Ufesba serão utilizados ou aplicados exclusivamente para a consecução
de seus objetivos, não podendo ser alienados, exceto
nos casos e nas condições permitidas em lei.
Art. 5º O Poder Executivo fica autorizado a transferir para a Ufesba bens móveis e imóveis integrantes do
patrimônio da União necessários ao seu funcionamento.
Art. 6º Os recursos financeiros da Ufesba serão
provenientes de:
I – dotações consignadas no orçamento geral
da União;
II – auxílios e subvenções concedidas por entidades públicas e particulares;
III – receitas eventuais, a título de remuneração,
por serviços prestados a entidades públicas e par-
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ticulares, compatíveis com a finalidade da Ufesba, nos termos do estatuto e do regimento geral.
IV – convênios, acordos e contratos celebrados
com entidades ou organismos nacionais e internacionais;
V – outras receitas eventuais.
Parágrafo único. A implantação da Ufesba fica sujeita à existência de dotação específica no orçamento
geral da União.
Art. 7º A administração superior da Ufesba será
exercida pelo Reitor e pelo Conselho Universitário, no
âmbito das respectivas competências, a serem definidas em estatuto e no regimento geral.
§ 1º A presidência do Conselho Universitário será
exercida pelo Reitor da Ufesba.
§ 2º O Vice-Reitor substituirá o Reitor em suas
ausências ou impedimentos legais.
§ 3º O estatuto da Ufesba disporá sobre a composição e as competências do Conselho Universitário.
Art. 8º Ficam criados, para a composição do quadro de pessoal da Ufesba:
I – 617 (seiscentos e dezessete) cargos de Professor de Carreira de Magistério Superior; e
II – 623 (seiscentos e vinte e três) cargos do Plano
de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos
em Educação previsto pela Lei nº 11.091, de 12
de janeiro de 2005, sendo 242 (duzentos e quarenta e dois) de nível superior Classe E e 381
(trezentos e oitenta e um) de nível intermediário
Classe D, na forma descrita no Anexo desta Lei.
Art. 9º Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo federal, para compor a estrutura da Ufesba prevista
em seu estatuto, os seguintes cargos de Direção – CD
e Funções Gratificadas – FG:
I – 7 (sete) CD-2;
II – 23 (vinte e três) CD-3;
III – 50 (cinqüenta) CD-4;
IV – 111 (cento e onze) FG-1;
V – 111 (cento e onze) FG-2;
VI – 84 (oitenta e quatro) FG-3; e
VII – 125 (cento e vinte e cinco) FG-4.
Art. 10. Além dos cargos previstos no art. 9º, ficam criados 1 (um) cargo de Reitor – CD-1 e 1 (um)
cargo de Vice-Reitor – CD-2 da Ufesba.
Parágrafo único. O Reitor e o Vice-Reitor serão
nomeados pro tempore, em ato do Ministro de Estado da Educação, até que a Ufesba seja implantada na
forma de seu estatuto.
Art. 11. A criação dos cargos e funções prevista
nesta Lei fica condicionada à sua expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com
a respectiva dotação suficiente para seu primeiro pro-
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vimento, nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Se a autorização e os respectivos recursos orçamentários forem suficientes somente
para provimento parcial dos cargos, o saldo da autorização e das respectivas dotações para seu provimento
deverá constar de anexo da lei orçamentária correspondente ao exercício em que forem considerados
criados e providos.
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Art. 12. A Ufesba encaminhará ao Ministro da
Educação proposta de estatuto para aprovação pelas
instâncias competentes, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de provimento dos cargos
de Reitor e Vice-Reitor pro tempore.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E ao Governador João Durval, que tem,
no dia do seu aniversário, e hoje já prestamos, na reunião da Mesa, as merecidas homenagens, tem a aprovação desse projeto, fundamental para o seu Estado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para solicitar a V. Exª a inclusão, na Ordem do
Dia, do Projeto da Câmara nº 60, de 2003, que cria
o Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, no
Estado do Paraná. Será o terceiro do gênero no País.
Temos o Parque Nacional de Abrolhos, na Bahia, e o
Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha,
em Pernambuco.
Portanto, em homenagem aos ambientalistas
deste País, Presidente, peço a V. Exª que adote as
providências para inclusão, na Ordem do Dia, do Projeto da Câmara nº 60.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Serão tomadas as providências recomendadas por V. Exª, Senador Alvaro Dias.
O item 3 da pauta, portanto, em função da alteração da ordem, passa a ser o Projeto de Lei da Câmara nº 117, de 2012,
Item 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
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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
(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.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa
no prazo regimental.
Discussão do projeto e da emenda, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o Projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação do projeto, sem prejuízo,
evidentemente, da Emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1, da CAE, de redação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a
Emenda da CAE, de redação, permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
Aprovada.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:

MAIO DE 2013
Maio de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 9

465

24285

466

24286 Quinta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final.
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 102, cuja preferência foi pedida pela Senadora
Ana Amélia, do Deputado Gonzaga Patriota.
Item 14:
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.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não é para discutir
a matéria, é só para me somar a essa iniciativa. V.
Exª está lembrado que me reuni com V. Exª, pedindo que esta matéria fosse colocada na pauta, e
reuni mais de cem dirigentes da área, e a Senadora
Ana Amélia, de forma correta, pede para antecipar.
Então, quero me somar à iniciativa dela, para que
votemos, de imediato, esta matéria. Na verdade,
estou fortalecendo a iniciativa dela, da antecipação
de um apelo que a categoria fez a V. Exª, e V. Exª
colocou na pauta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Eu queria também dizer, Presidente,
que o nosso colega do Mato Grosso do Sul, Senador
Ruben Figueiró, também está nesta causa e ia solicitar a inclusão, e ele também está atendido. O Senador
Paulo Paim, o Senador Ruben Figueiró e eu estamos
atendidos nesta solicitação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Prorrogo a sessão, até a conclusão dos
nossos trabalhos.
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Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Presidente, acho que é importante
salientar que o pleito desses agentes é um pleito que,
efetivamente, é para ser lembrado, Senador Aloysio.
Portanto, cumpre um papel importante no País inteiro.
E fazem aqui, agora, através desse projeto, com que
não só a sociedade, mas, particularmente, aqui e agora,
o Parlamento promova o reconhecimento dessa atividade, fixando, o seu dia como um dia para que essa
categoria passe a ter não só o respeito, como também
o devido reconhecimento pelo importante trabalho que
desempenha em todo o País.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidente. Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero só também
ratificar a minha felicidade de estar votando hoje neste projeto. É um projeto de extrema importância, que
eu também solicitei a V. Exa que pudesse colocar na
pauta. V. Exa hoje atende ao pedido da Senadora. Eu
me incluo nesse pedido e tenho certeza de que nós
pudemos hoje saudar todos aqueles policiais, por terem os seus dias, o seu respeito.
Quero saudar o Senado e parabenizando o Senado pela votação unânime.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria cumprimentar a todos os
Senadores, especialmente ao Senador Paulo Paim, à
Senadora Ana Amélia, ao Senador Ruben Figueiró, a
todos os Líderes partidários que solicitaram a inclusão
na pauta dessa matéria.
Hoje, fazemos a inversão da pauta exatamente
para apreciar essa matéria, que institui o Dia Nacional dos Agentes de Autoridades de Trânsito, uma das
maiores categorias profissionais do nosso País. Portanto, é justíssima a instituição desse dia.
O parecer, portanto, é favorável.
Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2008
(nº 6.046/2005, na Casa de origem)
Institui o Dia Nacional dos Agentes da Autoridade de Trânsito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional dos Agentes
da Autoridade de Trânsito, a ser celebrado anualmente
no dia 23 de setembro, em todo o território nacional.
Art. 2º O órgão de trânsito responsável pelas políticas e pela administração nacional de trânsito promoverá a divulgação do Dia Nacional dos Agentes da
Autoridade de Trânsito nos meios de comunicação e
instituirá, internamente, programas e atividades com
vistas na comemoração da data.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria passar a Presidência dos
trabalhos ao Senador Romero Jucá, em função de um
rápido compromisso que terei fora do Senado, e queria
comunicar ao Senador Benedito de Lira que há um requerimento de retirada da urgência do Funcaju – perdão
– de adiamento da discussão. E há uma proposta para
acordo, em função de uma nova redação da matéria,
que está sendo sugerida pelo Senador Eduardo Braga,
Líder do Governo nesta Casa do Congresso Nacional.
O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Como há acordo entre as partes, com a aquiescência do Senador Benedito de Lira, quero anunciar
o Item 12:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 163, DE 2000
Discussão, em turno único, do Substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
163, de 2000 (nº 6.167/2002, naquela Casa),
do Senador Luiz Pontes, que cria o Fundo de
Apoio à Cultura do Caju – FUNCAJU (desenvolvimento da produtividade da cajucultura).
Pareceres sob nºs 1.380 a 1.382, de 2012,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício de Oliveira, pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da
matéria (em parecer preliminar, nos termos do
Requerimento nº 48, de 2009-CAE);
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador
Wellington Dias, favorável ao Substitutivo da
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Câmara, exceto quanto às alterações feitas
pela Câmara ao texto da ementa e à redação
do art. 1º; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Benedito de Lira, favorável.
Nesse item, há requerimento sobre a mesa para
adiamento por 30 dias, por sugestão do Senador Eduardo Braga, que vai procurar construir uma proposta
junto com o Senador Benedito de Lira.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 401, DE 2013
Requeiro, nos termos do inciso III, do art. 279, do
Regimento Interno do Senado Federal, o adiamento
por 30 dias úteis, da discussão do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº
163, de 2000, que “Cria o Fundo de Apoio à Cultura
do Caju – FUNCAJU”.
Sala das Sessões, 25 de abril de 2013. – Senador Eduardo Braga.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com a palavra, o Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com a palavra o Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tudo bem,
até que não discordamos que ele possa sair de pauta
para um processo de negociação; agora, parece-me
que o prazo que está sendo pedido no requerimento
é muito longo, de trinta dias.
Essa é uma matéria importante para aqueles que
vivem dessa atividade. Agora mesmo, por exemplo, é
preciso que o Governo, através do meu Líder, tenha
essa sensibilidade. Os projetos importantes para atender segmentos produtivos não podem ter esse adiamento tão longo.
Então, eu concordo que se tire de pauta para
uma reavaliação do projeto. Agora, veja se o Líder do
Governo poderia diminuir esse prazo de trinta dias,
porque na verdade trinta gira sessenta, sessenta gira
noventa, e termina não acontecendo.
Então eu faço um apelo ao Líder do Governo,
que é autor do requerimento de retirada de pauta, para
que ele possa abreviar essa solução de negociação.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Antes de conceder a palavra ao Senador
Eduardo Braga, eu gostaria de avisar a todos os presentes, Senadoras e Senadores, que nós teremos
votação nominal, tendo em vista autoridades, acordo
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de lideranças. Todos os líderes concordaram em votar
autoridades, então, logo após esse requerimento, nós
vamos votar autoridades.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria
de fazer uma ponderação ao nosso eminente e ilustre
Senador Benedito de Lira.
Todos nós queremos, obviamente, apoiar o Fundo de Apoio à Cajucultura, o Funcaju, que dá outras
providências. No entanto, Sr. Presidente, é preciso encontrar um mecanismo para que possamos respeitar
a questão constitucional, evitando assim que tenhamos veto por inconstitucionalidade. Estamos na busca
desse entendimento.
Queria fazer um apelo ao nosso ilustre Senador
Benedito de Lira, porque eu sei que há o interesse de
todos em alcançarmos o sucesso do apoio à cultura do
caju. No entanto, aprovarmos um fundo com inconstitucionalidade, para ser vetado por inconstitucionalidade,
haverá prejuízos à cultura do caju.
Nós estamos, portanto, pedindo esse prazo. E
peço vênia ao meu querido Senador, representando
Alagoas e o povo de Alagoas neste Plenário, porque
estamos muito próximos de um entendimento para encontrar uma alternativa que resolva uma questão tão
importante para o Nordeste e para Alagoas.
Portanto, gostaria de pedir o apoio, inclusive do
Senador Benedito de Lira, para que nós possamos
encontrar esse entendimento e possamos apoiar uma
cultura tão importante, como a do caju para o Nordeste, Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Votaremos o requerimento.
Em votação o requerimento do Senador Eduardo Braga.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado o requerimento de adiamento.
A matéria sai da pauta e voltará oportunamente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – É só para chamar a atenção. Estamos fazendo aqui um entendimento, não só o Senador
Benedito de Lira, mas o Senador Inácio, o Senado Agripino, lá do Rio Grande do Norte – grande produtor de
caju. Enfim, é de grande importância porque estamos
perdendo para o mercado das amêndoas. É só para
que possamos, aqui, cumprir o que disse o Senador
Benedito de Lira, fazer a alteração para autorizativo.
Manifesto aqui essa posição no sentido de nós
agilizarmos realmente a apresentação dessa proposta.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – O Senador Inácio Arruda com a palavra, pela
ordem.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa matéria que
nós acabamos, esse requerimento foi deliberado já?
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Já foi votado, Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, essa matéria tramita no Senado já há
um período muito largo e é sobre uma cultura, para
nós, muito importante: a cultura do caju. Então, é preciso que haja um compromisso muito acertado para
que possamos votar a matéria. Senão causaremos um
prejuízo para a nossa região. Falo do Piauí, do Ceará,
do Rio Grande do Norte. Isso substituiu o que a gente chamava – e V. Exª lembra bem – de ouro branco.
Era a época em que a gente produzia algodão. O que
substituiu o algodão foi o caju. Então, é preciso que a
gente encontre a maneira mais adequada de votar essa
matéria. Sempre há argumento – vai ter uma inconstitucionalidade, um item inconstitucional. Aquilo que for
inconstitucional, o Governo poderá vetar.
Acho que é preciso que a gente vote a matéria,
de qualquer maneira, porque é muito importante.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – O Senador Eunício Oliveira com a palavra,
pela ordem.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
escuto aqui atrás que essa é uma matéria inconstitucional. Matéria autorizativa desta Casa não é inconstitucional, Sr. Presidente. Ela não é inconstitucional.
O Líder Eduardo Braga me faz aqui um apelo, o
Líder do Governo nesta Casa, para que a gente faça
uma emenda transformando esta matéria numa emenda autorizativa, com o compromisso de que volte ao
Plenário na próxima semana. Senão, não há concordância do Líder do PMDB.
Se formos tratar aqui de todas as matérias que
forem constitucionais, ou não, vou pedir que todas as
matérias que cheguem aqui tenham o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para saber
se é ou não constitucional. Cada um de nós aqui tem a
sua própria convicção, a sua própria ideia, o seu próprio discernimento e o próprio interesse do seu Estado.
O Nordeste brasileiro era o maior produtor de algodão. O bicudo foi lá e acabou com essa produção.
A única coisa que nos... Sr. Presidente, V. Exª pode
me dar atenção?
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A última coisa que nos sobrou, em termos de
produção, é o caju. No Estado do Piauí, Estado do
Líder Wellington Dias, nós temos um cearense que
é o maior produtor de caju do mundo! E aqui se cria
tudo, tudo pode. Mas, quando chegam os interesses
do Nordeste, aí vira inconstitucional.
Então, vou acatar a sugestão do Líder Eduardo
Braga, com o compromisso de que, na próxima semana,
a gente coloque esta matéria em pauta. E eu vejo a Drª
Cláudia com um calendário, talvez mostrando outra coisa
na próxima semana; não sei se se trata desta matéria.
Então, o compromisso de tirar hoje com o compromisso de voltar na outra semana. Esse é o meu limite
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Mário Couto. Logo após, irei marcar a posição na Mesa.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, nós fomos...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) –
Desculpe, Presidente, eu não ouvi V. Exª. Desculpe-me.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – O Senador Mário Couto tinha pedido a palavra
pela ordem. Logo após o Senador Mário Couto, eu vou
registrar aqui o compromisso que está sendo feito entre os Líderes sobre essa questão do Fundo do Caju.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Eu agradeço a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, nós fomos gentis na tarde de hoje com o
Governo, concordamos com todas as votações. Eu
gostaria de pedir, então, a compreensão do Governo
para votarmos dois projetos de resolução. São projetos simples, sem nenhum problema. É o Projeto de
Resolução nº 60, de 2010, do então Senador Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Dinamarca. O outro é a mesma coisa, institui o Grupo
Parlamentar Brasil-Sérvia.
Só esses dois projetos de resolução, sem nenhum problema. Nós fomos gentis, concordamos com
tudo e gostaríamos de, hoje, ter, do lado do Governo,
a compreensão de votarmos esses dois projetos, tão
simples que são.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Mário Couto, as matérias estão na
pauta. V. Ex ª será atendido. As duas matérias serão
votadas logo mais.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Eu gostaria de chamar a atenção dos líderes,
Senador Eunício Oliveira, Senador Eduardo Braga, Se-
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nador Wellington Dias. Nós tínhamos, Senador Eunício
Oliveira, Senador Inácio Arruda, Senador Benedito de
Lira, nós tínhamos votado anteriormente um requerimento do Senador Eduardo Braga adiando por 30 dias essa
votação. Mas, com a evolução do entendimento entre os
líderes, nós estamos retirando de pauta, cancelando a
votação do requerimento e marcando esta matéria para
a próxima semana, no intuito de se construir a legitimidade de um fundo que é importante para o Nordeste.
Portanto, tendo em vista o acordo dos líderes,
suplantando o requerimento de adiamento, a Mesa
vai colocar na pauta da próxima semana esta matéria, para que haja o acordo, Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, eu agradeço a V. Exª e agradeço ao
Líder do Governo Eduardo Braga, por fazer o entendimento para a próxima semana, mas quero repetir
para a Mesa: o Líder do PMDB não foi ouvido sobre o
requerimento de adiamento por 30 dias.
Eu não fui ouvido. E essa não é a primeira vez.
Não é a primeira vez! Há encaminhamento sim, há
encaminhamento sim de requerimento de adiamento
ou de urgência nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Eunício, o requerimento foi colocado
em votação.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) –
O líder do PMDB não foi ouvido. Só para deixar o registro.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB –
RR) – Talvez V. Exª não estivesse presente no momento.
Então, eu coloco para votação do Plenário o
acordo de entendimento que remarca para a próxima
semana a votação do Fundo do Caju.
Em votação, Srªs e Srs. Senadores.
Aprovado por unanimidade.
Eu gostaria agora de chamar a atenção dos líderes, Senador Eunício Oliveira, Senador Eduardo Braga,
Senador Aloysio Nunes, Senador Wellington Dias: foi
feito o entendimento de se votar autoridades.
Há aqui diversas autoridades prontas para a
votação.
Como o quórum está baixo, eu proponho que as
autoridades com quórum qualificado não sejam colocadas hoje para votação.
Então, votação sem quórum qualificado, há três
autoridades: da ANA, o Sr. Paulo Lopes Varella Neto; da
ANP, o Sr. José Gutman; da Ancine, o Sr. Manoel Rangel.
Além disso, há seis embaixadores.
Eu perguntaria aos Líderes se esse acordo prevalece, para colocarmos as três autoridades possíveis
e os embaixadores.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Eu não tenho
objeção à votação das três autoridades mencionadas
por V. Exª, mas eu penso que temos quórum para votar
as demais. Não desistamos. Se porventura não houver
quórum, não há, mas vamos tentar pelo menos, porque há aqui uma presença numerosa de Senadores.
Concordo com a votação dos três que V. Exª enumerou, mas vamos tentar limpar a pauta de autoridades.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Vamos tentar avançar, Senador Aloysio Nunes.
Senador Eduardo Braga, com a palavra.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para
esclarecimento a V. Exª: mais cedo, aqui no plenário,
os Líderes chegaram a um entendimento para votação,
no dia de hoje, dos embaixadores e do representante
da Agência Nacional de Águas, deixando as demais
autoridades para uma próxima data do nosso Plenário. Portanto, eu gostaria de, mais uma vez, indagar às
Lideranças se esse acordo estabelecido logo no início
da sessão está prevalecendo. Se estiver prevalecendo,
Sr. Presidente, eu sugeriria votar os embaixadores e
o representante da Agência Nacional de Águas, deixando as demais autoridades para uma próxima data
do nosso Plenário, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– O PMDB está de acordo, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Sr. Presidente, o Democratas participa desse acordo
da votação dos embaixadores que estão propostos à
Mesa e do Dr. Paulo Varella, que está aprovado para
um novo mandato na Agência Nacional de Águas. É o
acordo que foi feito com o PMDB, com o PSDB e com
os demais partidos da Base do Governo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
Oposição concorda, Sr. Presidente.
Eu só quero fazer uma pergunta a V. Exª: os dois
projetos que citei serão votados antes...?
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Serão votados posteriormente, por votação
simbólica, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Logo
após. Está bom. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Havendo acordo entre os Líderes para a votação dessas autoridades, vamos colocar em votação
o Diretor da Agência Nacional de Águas, o Sr. Paulo
Lopes Varella Neto.
É o seguinte o item na íntegra:
Item extrapauta:
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PARECER Nº 252, DE 2013
Discussão, em turno único, do Parecer nº 252,
de 2013, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
que submete à apreciação do Senado Federal
a indicação da Sr. PAULO LOPES VARELLA
NETO para ser reconduzido ao cargo de Diretor da Agência Nacional de Águas – ANA.
Em votação... Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Peço à Mesa que prepare o painel. (Pausa.)
Informo aos Srs. e às Srªs Senadoras que o painel já se encontra devidamente aberto para a votação
secreta.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Eu gostaria de pedir às Srªs Senadoras e aos
Srs. Senadores que estão em seus gabinetes que se
dirijam ao plenário. Nós estamos tendo votação nominal.
Nós teremos seis votações nominais nesta noite de hoje.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Fora do microfone.) – Serão os senhores embaixadores e a Agência? (Pausa.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/PSDB
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Nós temos
também, no nosso acordo – eu conversava agora com
o Líder Eunício Oliveira e o Líder Eduardo Braga –, que
iríamos também incluir na votação de hoje um conselheiro para o Conselho Nacional do Ministério Público,
indicado pela Ordem dos Advogados, que foi relatado
pelo Senador Cícero Lucena, que é o Sr. Walter Agra.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Aloysio Nunes, no início da discussão,
para propor a votação nominal de autoridades, nós registramos que os conselhos são votação qualificada,
com o quórum 41 “sim”. Se nós arriscarmos, colocarmos, e não chegar a 41, o conselheiro será rejeitado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Tem razão.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Por isso, nós não estamos colocando nesta
tarde de hoje.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – V. Exª tem razão. V. Exª tem razão.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Solicito a todos os Srs. Senadores e Srªs Sena-
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doras que façam a votação porque já vamos encerrá-la,
para dar prosseguimento a cinco votações nominais
de embaixadores.
Não havendo mais nenhum Senador ou Senadora para votar...
Senador Anibal, Senador Pedro Simon.
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Indago se alguma das Srªs Senadoras ou algum
dos Srs. Senadores ainda falta votar.
Vamos proceder ao encerramento da votação.
Solicito à Mesa que faça a apuração da votação
secreta.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Proclamo o resultado: 50 votos SIM; 8 votos
NÃO; 1 Abstenção.
Total de 59.
Está aprovado o nome do Sr. Paulo Lopes Varella Neto.
A comunicação será feita ao Governo Federal.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Agora, dando prosseguimento à votação de
autoridades, estamos colocando em votação a Ministra
Regina Maria Cordeiro Dunlop, para exercer o cargo
de Delegada Permanente do Brasil em Genebra.
É o seguinte o item na íntegra:
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 6, DE 2013
Votação, em turno único, da Mensagem nº 6,
de 2013 (nº 24 de 2013, na origem), pela qual
a Senhora Presidente da República submete
à apreciação do Senado Federal a indicação
da Srª REGINA MARIA CORDEIRO DUNLOP, Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Delegada
Permanente do Brasil em Genebra. (Parecer
nº 339, de 2013–CRE.)
Em discussão a presente indicação. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Solicito preparação do painel.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM - RN) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria fazer uma
manifestação em relação à Embaixadora Regina Dunlop. Ela atualmente se encontra na Delegação do Brasil
junto às Nações Unidas e está indicada para um posto
em Genebra, exatamente na ONU. É uma diplomata de
primeira categoria, discreta, competente, hábil e extremamente eficiente, assim como foi o seu desempenho
como embaixadora alterna na ONU, na companhia da
Embaixadora Maria Luiza Viotti, que é outra estrela de
primeira grandeza do Itamaraty.
A Embaixadora Regina Dunlop vai agora para
Genebra, a fim de desempenhar funções que já vinha
desempenhando em Nova York, de acompanhamento
de assuntos de direitos humanos, etc., junto à delegação da ONU em Genebra.
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Eu quero, com isso, manifestar o meu agrado por
ver o nome de S. Exª em apreciação e dizer que esta
Casa, em votando favoravelmente à indicação, estará
fazendo justiça e indicando uma pessoa de categoria
para um posto da maior importância na diplomacia
internacional do Brasil.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, o Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto a votação se processa, faço um relato. Mais
uma vez, o Brasil amanhece estarrecido. Refiro-me a
esse crime que aconteceu no Rio de Janeiro, praticado por um homem travestido de criança, que entrou
no ônibus, rendeu os passageiros com uma pistola e
estuprou uma mulher dentro do ônibus, na frente dos
passageiros.
Eu vi a primeira matéria. Num segundo momento, descaracterizaram porque descobriram que esse
facínora tinha 16 anos de idade. Agora a Polícia já dá
conta de que esse estuprador de 16 anos, que praticou
o crime dentro do ônibus, na frente de todo o mundo,
com uma pistola na boca dessa mulher de 30 anos de
idade, é autor de outros estupros dentro de ônibus no
Rio de Janeiro. E aqueles que viajam na maionese e
pensam que estão vivendo no País de Alice chamam
um pústula desses de criança!
O Brasil clama por redução da maioridade penal,
Sr. Presidente! Eu quero me solidarizar às vítimas daquele crime e dos outros crimes de estupro que estão
sob investigação e que ele praticou.
Ele vai fazer 17 anos, e sua mãe o aconselhou:
“Você se entrega, porque, se fizer 18, seu destino será
pior!” Vejam só! Eles acreditam na impunidade! Quando
a Polícia põe a mão neles, dizem: “Tira a mão de mim,
que eu conheço os meus direitos!” E conhecem, porque
a lei dá-lhes direitos, e eles os conhecem! Quando se
fizer a redução da maioridade penal – e isso for para
um texto de lei –, eles também vão conhecer, porque
estará no texto de lei.
Sr. Presidente, eu quero conclamar o Brasil que
me vê agora, aqueles que navegam nas redes sociais,
precisamos fazer uma grande corrente: redução da
maioridade penal já.
Que horas nós vamos acordar? Que hora o Parlamento vai se posicionar? Ou vamos ainda ficar calados entre os 4%? Porque 96% da população brasileira
quer redução da maioridade penal.
Nós não podemos, absolutamente, tratar homens
como crianças neste País. Eles não usam mamadeira;
eles não usam chupeta; eles não pedem para dormir
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no berço. Pelo contrário: empunham uma arma, vão
às ruas e matam um empresário que dá emprego. Dizem: “Perdeu, vagabundo!” Tomam a aposentadoria
de um pobre aposentado; aposentadoria que não dá
nem para pagar a farmácia de alguém que ajudou a
construir este País. “Perdeu, vagabundo!”
Ora, Sr. Presidente. Ora… Que hora o Parlamento
vai acordar? A sociedade está esperando por nós. Aliás,
eu quero dizer aos futuros candidatos a Presidente – à
Presidente Dilma, ao Senador Aécio – que se preparem, porque o debate da rua é para quem tem saída,
para quem tem resposta e não gagueja com relação
à segurança pública neste País.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, Senador Randolfe. Solicito que
seja breve, pois nós vamos abrir a votação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Brevíssimo,
Sr. Presidente. Só quero justificar meu voto favorável
à condução à Agência Nacional de Águas, na votação
anterior, porque não fiz o registro em painel. Peço para
que seja registrado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Ata registrará a votação de V. Exª.
Considero encerrada a votação. Solicito que seja
aberto o painel.
(Procede-se à apuração.)

474

24294 Quinta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Anuncio 52 votos SIM; 6 votos NÃO; 2 abstenções.
Aprovada a Srª Regina Maria Cordeiro Dunlop
como Delegada Permanente do Brasil em Genebra.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Dando sequência à votação de autoridades,
vamos colocar o Sr. Julio Bitelli, Embaixador do Brasil
junto à República da Tunísia.
É o seguinte o item na íntegra:
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 4, DE 2013
Votação, em turno único, da Mensagem nº 4,
de 2013 (nº 22 de 2013, na origem), pela qual
a Senhora Presidente da República submete
à apreciação do Senado Federal a indicação
do Sr. JULIO GLINTERNICK BITELLI, Ministro
de Segunda Classe da Carreira de Diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, para
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exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Tunísia. . (Parecer nº 340,
de 2013–CRE.)
Em discussão a indicação. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Solicito a abertura do painel para votação secreta.
(Procede-se a votação.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente. Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
dialogando aqui com os nossos colegas Líderes, tanto
da oposição, quanto da nossa base, há entendimento
de que não há preocupação se nós colocarmos em votação tanto o nome da Ancine, quanto o nome da ANP.
Então, há tranquilidade aqui entre nós e há quórum suficiente para votar. Em combinação com o Líder
do Governo, o Líder da Maioria, da Minoria, etc.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Eu gostaria, como foi fruto de acordo, da atenção do Líder, Senador Eunício Oliveira, Senador Eduardo Braga, Senador Aloysio, Senador José Agripino,
o Senador Inácio Arruda está solicitando, por entendimento dos Líderes, que se vote também o dirigente
da Ancine e o dirigente da ANP. Eu pergunto às Lideranças se há entendimento no acordo, já que o acordo
anterior previa somente a votação da ANA.
Senador Eunício Oliveira. (Pausa.) PMDB de
acordo.
Senador Aloysio Nunes.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Acordo.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Aloysio Nunes, de acordo.
Senador José Agripino, também de acordo.
Senador Wellington Dias, de acordo.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Francisco Dornelles, pela ordem.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu considero da maior importância a votação da Presidência
da Ancine. É uma entidade que não pode ficar sem
presidente, numa hora extremamente importante para
o desenvolvimento do setor.
Muito obrigado aos Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Nós vamos colocar em votação, então, logo
após...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – PSOL de acordo, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com a palavra, o Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – PSOL de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – PSOL de acordo também.
Logo após essa votação do Embaixador da Tunísia, nós votaremos as duas autoridades do Executivo
e voltaremos aos embaixadores.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Não tem a ver com
a Ordem do Dia, mas tem a ver com o dia importante,
hoje, no Supremo Tribunal Federal. O Senador Paulo
Paim e eu estivemos participando até agora há pouco
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da primeira parte do julgamento do recurso extraordinário de autoria da União e do Ministério Público Federal contra o pagamento das indenizações avaliadas
em R$6 bilhões, sobre o caso Aerus.
A Ministra da Suprema Corte, Relatora deste recurso, Ministra Cármen Lúcia, afirmou no seu voto que
houve perda de receita e endividamento das companhias aéreas e responsabilidade do Poder Público por
danos causados aos contribuintes do Fundo, e essa
era a nossa grande preocupação. O Senador Alvaro
Dias também tem atuado nessa matéria. A Ministra
Cármen Lúcia destacou também a atuação imperativa
do Estado sobre esse episódio, reforçando a tese de
que a União tem sim o dever de indenizar os aposentados prejudicados, no caso, aqueles que contribuíram
para Fundo Aerus.
O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim Barbosa, pediu vista do processo para
avaliar melhor a questão, por se tratar de responsabilidade civil do Estado. De qualquer forma, nos confortou muito – ao Senador Paulo Paim e eu, que estivemos até agora no julgamento – o voto da Ministra
Cármen Lúcia, que deve ser o sinalizador na decisão
da Suprema Corte de Justiça do País. E esta Casa
tem responsabilidade, sim, nessa matéria que é de
alto alcance social.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com a palavra, Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Só para pedir que V. Exª possa consignar os meus votos nas duas votações favoravelmente às indicações.
Votei “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Ata registrará os votos de V. Exª, Senador
Humberto Costa.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Sr. Presidente, da mesma forma, na votação anterior,
Wellington Dias também vota favoravelmente às autoridades aqui apresentadas.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Wellington Dias, a Ata registrará a
votação de V. Exª.
Indago se falta a alguma Srª ou Sr. Senador votar.
Senador Eduardo Braga, Senador Antonio Carlos
Valadares. (Pausa.)
Considero encerrada a votação e informo que
os pareceres de todas essas matérias que estamos
votando irão à publicação.
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Anuncio o resultado.
SIM, 53; NÃO, 6.
Abstenção, uma.
Votantes, 60.
Aprovado o nome do Dr. Julio Bitelli para Embaixador da Tunísia.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Colocaremos em votação, de acordo com o
entendimento, o nome do Sr. Manoel Rangel Neto,
Diretor da Ancine.
É o seguinte o item na íntegra:
Item extrapauta:
PARECER Nº 289, DE 2013
Discussão, em turno único, do Parecer nº 289,
de 2013, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que submete à apreciação do
Senado Federal a indicação do Sr. MANOEL
RANGEL NETO para ser reconduzido ao cargo de Diretor da Agência Nacional de Cinema – ANCINE.
Em discussão a indicação do Diretor-Geral da
Ancine. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Solicito a liberação do painel para a votação secreta.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, Senador Wilder.
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O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO) –
Para confirmar a votação “sim” na passada.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Ata registrará a votação de V. Exª, Senador
Wilder.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Enquanto prossegue a votação, a Mesa registra que a Mesa do Senado em sua 7ª Reunião,
realizada no dia 8 de maio de 2013, aprovou a apresentação de projeto de resolução juntamente com a
Mesa da Câmara dos Deputados, nos termos do art.
128 do Regimento Comum do Congresso Nacional
para acrescentar o §4º ao art. 26 da Resolução nº 01,
de 2006, do Congresso Nacional que dispõe sobre a
Comissão Mista Permanente a que se refere o §1º do
art. 166 da Constituição Federal, conforme relatório favorável apresentado pelo 2º Vice-Presidente, Senador
Romero Jucá, relator ad hoc.
A decisão vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Indago às Srªs e aos Srs. Senadores se falta
a algum Senador ou Senadora votar.
Senador Aécio Neves. (Pausa.)
Encerro a votação.
Solicito a apuração da Mesa.
(Procede-se à apuração.)

478

24298 Quinta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

MAIO DE 2013
Maio de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Anuncio o resultado.
SIM, 53; NÃO, 5.
Abstenções, 2.
Aprovado o Sr. Manoel Rangel Neto para Diretor-Geral da Ancine.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Vamos colocar agora em votação o dirigente
da Agência Nacional do Petróleo José Gutman.
É o seguinte o item na íntegra:
Item extrapauta:
PARECER Nº 217, DE 2013
Discussão, em turno único, do Parecer nº 217,
de 2013, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. JOSÉ GUTMAN para ser exercer o cargo de Diretor da
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Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis - ANP.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Solicito à Mesa que prepare o painel para votação secreta.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Indago às Srªs e aos Srs. Senadores se falta votar
Senadora Vanessa Grazziotin. (Pausa.)
Senador Cássio Cunha Lima. (Pausa.)
Vou proceder ao encerramento da votação.
Votação encerrada.
Solicito a apuração do painel.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Anuncio a votação.
SIM, 50; NÃO, 5.
Abstenção, uma.
Cinquenta e seis votantes.
Aprovado o Sr. José Gutman para a Agência Nacional do Petróleo.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Sr.
Presidente, para justificar...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A comunicação será feita...
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Sr. Presidente, queria registrar o meu voto “sim”, por
gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Ata registrará o voto de V. Exª.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – O Senador Waldemir Moka também; a Ata registrará o voto de V. Exª.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – O
Senador Sérgio Souza também; voto “sim”.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – O Senador Sérgio Souza, a Ata registrará o
voto de V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – O meu voto não pegou também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senadora Vanessa Grazziotin, a Ata registrará
o voto de V. Exª
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Eu pergunto aos Líderes se... Como o quórum
continua alto, por uma solicitação do Senador Aloysio
Nunes, há um pedido de votação de quórum qualificado para o Conselho Nacional do Ministério Público.
Solicitação do Sr. Walter de Agra Júnior. Pergunto
às lideranças se concordam com a solicitação. Temos
de ter 41 votos “sim”. Temos 56 votantes.
O SR. EUNICIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– O PMDB não tem nenhuma objeção em atender à
solicitação do Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder
do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Então, vamos proceder à votação qualificada
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do Dr. Walter de Agra Júnior, indicação da OAB para
o Conselho Nacional do Ministério Público.
É o seguinte o item na íntegra:
Item extrapauta:
PARECER Nº 288, DE 2013
Discussão, em turno único, do Parecer nº 288,
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, submetendo à apreciação do
Senado Federal a indicação do Sr. WALTER
DE AGRA JUNIOR para compor o Conselho
Nacional do Ministério Público, nos termos do
art. 130-A da Constituição Federal.
Em discussão a indicação. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação.
Com a palavra, pela ordem, o Senador Vital do
Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela
ordem, sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nessa mesma assentada são dois, e peço a V. Exª que
coloque os dois.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Há também, Senador Vital do Rêgo, o nome
do Dr. Esdras Dantas de Souza, também indicação
da OAB. Colocaremos em votação logo após o nome
do Dr. Walter de Agra, seguindo solicitação de V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
O PCdoB está de acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – O painel está sendo preparado para a votação, Senador Inácio Arruda. V. Exª é mais rápido do
que o painel.
O painel já está preparado, aberto, aguardando
a votação das Srªs e dos Srs. Senadores.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Solicito às Srªs e aos Srs. Senadores que
compareçam para a votação. Nós estamos votando o
indicado ao Conselho Nacional do Ministério Público.
Portanto, votação qualificada. São necessários, para
a aprovação, 41 votos “sim”. (Pausa.)
Indago se alguma Srª Senadora ou algum Sr.
Senador deixou de votar. (Pausa.)
Considero encerrada a votação.
Solicito a abertura de painel.
(Procede-se à apuração.)

482

24302 Quinta-feira 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

MAIO DE 2013
Maio de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Anuncio a votação: SIM 54; NÃO, 05.
Votantes, 59.
Aprovado nome do Dr. Walter de Agra Júnior para
o Conselho Nacional do Ministério Público.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Em votação colocaremos agora a indicação
do Dr. Esdras Dantas de Souza também como Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público.
É o seguinte o item na íntegra:
Item extrapauta:
PARECER Nº 287, DE 2013
Discussão, em turno único, do Parecer nº 287,
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, submetendo à apreciação do
Senado Federal a indicação do Sr. ESDRAS
DANTAS DE SOUZA para compor o Conselho
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Nacional do Ministério Público, nos termos do
art. 130-A da Constituição Federal.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Solicito a abertura do painel para votação secreta.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Solicito às Srªs e aos Srs. Senadores que procedam a sua votação. (Pausa.)
Senador Eunício Oliveira, V. Exª não votou ainda.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com a palavra, pela ordem, o Senador José
Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Estou verificando
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que, quanto à votação do Parecer nº 289, do Sr. Manoel
Rangel Neto para ser reconduzido ao cargo de Diretor
da Agência Nacional de Cinema (Ancine), o meu voto
não foi registrado. Eu peço que seja registrado.

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Ata registrará o voto de V. Exª, Senador
José Sarney.
Vou encerrar a votação.
Encerrada a votação, solicito abertura do painel.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Anuncio o resultado da votação: SIM, 57;
NÃO, 05.
Abstenção nenhuma.
Votantes, 62.
Está aprovado o Sr. Esdras Dantas de Souza para
o Conselho Nacional do Ministério Público.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Nós vamos colocar agora em votação o Sr.
Alessandro Tramujas Assad, também como Conselheiro
do Conselho Nacional do Ministério Público.
É o seguinte o item na íntegra:
Item extrapauta:
PARECER Nº 337, DE 2013
Parecer nº 337, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Ofí-
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cio S nº 17, de 2013, de iniciativa da Procuradoria-Geral da República, que submete à
apreciação do Senado Federal a indicação
do Sr. ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD,
para a composição do Conselho Nacional do
Ministério Público.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Solicito abertura do painel para votação secreta.
O painel já está liberado para votação.
(Procede-se à votação.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, Senador Pedro Taques.
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O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Nas votações anteriores, Sr. Presidente, de autoridades, eu gostaria
que ficasse registrado em Ata meu voto “sim”; nas votações anteriores.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Ata registrará os votos de V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

MAIO
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Solicito às Srªs e aos Srs. Senadores que procedam à votação, porque iremos encerrar a votação.
Temos outras votações a seguir.
Senadora Lídice da Mata. (Pausa.)
Encerrada a votação, solicito a abertura do painel.
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Votaram SIM 51 Senadores; votaram NÃO 06
Senadores.
Nenhuma abstenção.
Votantes, 57.
Está aprovado o nome do Sr. Alessandro Tramujas
Assad para o Conselho Nacional do Ministério Público.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Vamos colocar agora em votação o Sr. Antônio
Pereira Duarte, também para o Conselho Nacional do
Ministério Público.
É o seguinte o item na íntegra:
Item extrapauta:
PARECER Nº 336, DE 2013
Parecer nº 336, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Ofício
S nº 15, de 2013, de iniciativa da Procuradoria-Geral da República, que submete ao Senado
Federal a indicação do Sr. ANTONIO PEREIRA DUARTE, para a composição do Conselho
Nacional do Ministério Público.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Solicito a abertura do painel para votação secreta.
(Procede-se à votação.)
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de registrar meu voto na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Ata registrará os votos de V. Exª, Senadora
Lúcia Vânia.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Nas outras votações, eu queria
que V. Exª registrasse na ata, por favor, que estou votando de acordo com orientação da Base do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Ata registrará os votos de V. Exª.
Pela ordem, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria
de fazer um registro.
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Alguns nesta Casa assistiram, outros não, mas
é importante ainda acessar o site da Rede Globo para
ver a matéria feita pelo Fantástico em Mato Grosso
do Sul, no último domingo, sobre um crime contra pacientes acometidos de câncer, pacientes oncológicos,
com o Departamento de Oncologia fechado e pacientes jogados à própria sorte, nas mãos de um médico
e de sua filha.
Duas coisas quero falar, Senador Wellington.
Primeiro, quero ressaltar o papel do Ministro Padilha,
o papel do Ministério da Saúde, Senador Humberto.
A ação preventiva foi feita; a ação foi feita no meio do
processo, porque todos eles já haviam sido notificados. O Ministério já havia tomado providências, mas
eles violaram todas as normas, desconheceram aquilo
que havia determinado o Ministério e a investigação
do Ministério Público.
No dia seguinte, o Ministro Padilha foi para lá.
Quem assistiu à matéria, quem viu a matéria se chocou. Pessoas pobres morreram porque lhes foi tirado o
direito do tratamento oncológico. Pasmem os Senhores,
eles continuaram levando o dinheiro do SUS, fazendo
com que o SUS, Senador Petecão, pagasse tratamento
de defuntos, de seres humanos que haviam morrido
por não terem tido a oportunidade de viver pelas mãos
da equipe de um médico, da sua filha e do caramba a
quatro daquele lugar.
Pergunto a V. Exª: vai ficar sem investigação?
Isso é crime!
Senador Humberto, V. Exª, que será Relator dessa CPI tão importante, fez um trabalho profícuo, assim
como a promotora do caso, devidamente munida de
todas as informações e da quebra de sigilo dessa quadrilha, que tão somente é a ponta do iceberg e que foi
descoberta pelo Ministério da Saúde do Brasil.
Parabéns ao Ministro Padilha.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Vamos encerrar a votação.
Pela ordem, Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, apenas
para registrar a minha votação em favor do Dr. Walter
de Agra, bem como para dizer da satisfação de ter sido
indicado para o Conselho Nacional do Ministério Público.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Cícero Lucena, a Ata registrará o
voto de V. Exª, mas quero registrar também que colocamos em votação, no plenário, o nome do Dr. Walter
Agra, atendendo à solicitação de V. Exª e do Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
Vamos encerrar a votação. (Pausa.)
Declaro a votação encerrada.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Votaram SIM 55 Srs. Senadores; NÃO, 05
Senadores.
Total: 60 votantes.
Está aprovado o nome de Antônio Pereira Duarte
para o Conselho Nacional do Ministério Público.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Vamos votar agora a indicação do Dr. Alexandre Berzosa Saliba, também como Conselheiro do
Conselho Nacional do Ministério Público.
É o seguinte o item na íntegra:
Item extrapauta:
PARECER Nº 210, DE 2013
Discussão, em turno único, do Parecer nº 210,
de 2013, da Comissão de Constituição,Justiça
e Cidadania, submetendo à apreciação do Senado a indicação do Sr. ALEXANDRE BERZOSA SALIBA para compor o Conselho Nacional
do Ministério Público, nos termos do art. 130-A
da Constituição Federal.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir, em votação
o parecer.
Solicito a abertura do painel para votação secreta.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – O painel já está aberto para a votação secreta.
Pela ordem, Senadora Angela Portela.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Gostaria de
registrar que, nas votações anteriores, votei “sim”, com
o meu Partido.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senadora Angela Portela, a Ata registrará os
votos de V. Exª.
(Procede-se à votação.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Recebo aqui uma
retificação do nosso Senador Ruben Figueiró, que a
Fundação Antônio Prudente foi quem primeiro detectou o problema e, ao detectá-lo, trouxe ao Ministério.
E aí, o Ministro Padilha, prontamente, em um primeiro
momento, tomou as atitudes. A entrada do Ministério
Público veio quando provocada. Até sabemos que o
Ministério Público age quando provocado. E parabéns
à promotora, que nessa provocação foi fundo, conjuntamente com a Polícia Federal, para poder chegar ao
ponto a que chegou.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Indago se os Srs. e Sras Senadores... Senador
Fernando Collor, em votação?
Pela ordem, Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
a propósito do que o Senador Magno Malta acaba de
colocar, na verdade há uma nova diretoria no hospital.
Foram eles – a comissão de fiscalização – que pediram essa intervenção. Eu acho importante. O Ministério Público esteve lá, o Ministro esteve lá. O fato está
sendo apurado. Realmente é muito lamentável, mas
nós, do Estado, temos uma preocupação muito grande, porque o hospital sofre com isso. E é importante
que se dê continuidade, para que os pacientes que
precisam de quimioterapia e radioterapia continuem
tendo toda a assistência. Nesse sentido, eu quero parabenizar o Ministro Padilha, que esteve lá e, a nosso
pedido, Senador Figueiró, Senador Delcídio, garantiu
essa continuidade. É fundamental. E que as pessoas
que tenham realmente culpa, que tiveram isso, sejam
realmente devidamente esclarecidas e punidas como
deve ser. Mas quero garantir que a própria comissão,
a própria diretoria da Fundação é que pediu essa investigação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Declaro encerrada a votação. Solicito a abertura do painel.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Votaram SIM 56 Senadores; NÃO, 05 Senadores.
Total: 61.
Está aprovado o nome do Dr. Alexandre Berzosa
Saliba para o Conselho Nacional do Ministério Público.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Agora, vamos proceder à votação do Dr. Saulo
José Casali Bahia, Conselheiro do Conselho Nacional
de Justiça.
É o seguinte o item na íntegra:
Item extrapauta:
PARECER Nº 253, DE 2013
Discussão, em turno único, do Parecer nº 253,
de 2013, sobre o Ofício nº S/5, de 2013 (nº
243/2013, na origem), da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, submetendo à
apreciação do Senado a indicação do Sr. SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, Juiz Federal, para
compor o Conselho Nacional de Justiça, nos
termos do art. 103-B da Constituição Federal.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Solicito a abertura do painel para votação do Dr.
Saulo José Casali Bahia. O painel já está pronto para
votação.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, Senadora Kátia Abreu.
A SRa KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Eu gostaria apenas de reiterar aos colegas Senadores, e já enviei correspondência a todos os colegas,
para os seus gabinetes, informando da minha decisão,
Sr. Presidente, de ter comunicado à Empresa Brasileira
de Comunicação, que elabora o clipping do Senado, a
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minha recusa em continuar recebendo o clipping por
conta do desrespeito ao direito autoral.
Há meses o nosso clipping não tem o jornal Folha
de S.Paulo, que está demandando com essa empresa, que se recusa a acertar com ela, com os jornais,
a respeito desses direitos autorais.
Em respeito ao direito de propriedade, em respeito ao direito autoral, em respeito ao direito intelectual,
eu já, há mais de uma semana, não recebo o meu clipping, recebo direto os jornais do Brasil, em protesto,
até que essa empresa faça cumprir a lei e respeite a
imprensa brasileira.
E eu convido todos os colegas para que analisem
essa situação e que possam também tomar uma atitude, como sempre o Senado fez, diante de uma injustiça e de uma incorreção que está ocorrendo através
dessa empresa que fornece, repito, os clippings para
os Senadores.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Seguindo já a
orientação da minha grande Líder Kátia Abreu, o nosso gabinete também já tomou a providência de cancelar esse clipping por comungar da mesma idéia da
Senadora Kátia Abreu.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Solicito às Srªs e aos Srs. Senadores que procedam à votação.
Nós estamos em processo de votação qualificada, que necessita de 41 votos “sim”.
Senador Inácio Arruda.
Vou encerrar a votação.
Votação encerrada.
Solicito a abertura do painel.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Votaram SIM 51 Senadores; NÃO, 06 Senadores.
Abstenção: 01 Senador.
Total: 58.
Aprovado o nome do Dr. Saulo José Casali Bahia,
para o Conselho Nacional de Justiça.
Voltando à lista de embaixadores.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Sr. Presidente, eu quero registrar mais uma
vez que pela segunda vez eu votei e o meu voto não
foi registrado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senadora Vanessa Grazziotin, a Ata registrará
o voto de V. Exª.
A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Eu
gostaria, Sr. Presidente, também de registrar o meu voto.
O senhor está numa velocidade terrível. Está parecendo um trem-bala.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senadora Kátia Abreu, a Ata registrará o voto
de V. Exª.
Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Está sendo muito rápida a votação, Sr. Presidente.
Eu me distraí...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Ata registrará o voto de V. Exª, Senador
Waldemir Moka.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Voltamos agora à votação com embaixadores.
Vamos discutir a indicação do Dr. Edgard Antonio
Casciano, para a República Helênica.
É o seguinte o item na íntegra:
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 5, DE 2013
Votação, em turno único, da Mensagem nº 5,
de 2013 (nº 23 de 2013, na origem), pela qual
a Senhora Presidente da República submete à
apreciação do Senado Federal a indicação do
Sr. EDGARD ANTONIO CASCIANO, Ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil jun-
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to à República Helênica. (Parecer nº 341, de
2013–CRE.)
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Solicito a preparação do painel para votação
secreta.
(Procede-se à votação.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem o Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, nas
votações anteriores, se aqui estivesse, votaria “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Ata registrará os votos de V. Exª, Senador
Eduardo Amorim.
Indago se as Srªs e os Srs. Senadores já procederam à votação.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de
fazer um pedido muito simples a V. Exª. Está na mesa,
há um bom tempo, para a apreciação do Plenário o
PLC nº 61, de 2008, da Deputada Alice Portugal. Ela
quer simplesmente que esta data, histórica já para
o Brasil, seja colocada no calendário nacional como
grande efeméride, como é de fato.
Então eu pediria o apoio dos Líderes para que,
se pudéssemos, com um acordo, votar.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Inácio Arruda, essa matéria não está
na pauta. Para inclusão na pauta, dependo do acordo
dos Líderes.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Peço o apoiamento dos Srs. Líderes para que a gente
possa incluí-la na pauta.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Enquanto os Líderes não se manifestam, encerro a votação solicitando a abertura do painel.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Votaram SIM 53 Senadores; NÃO, 04.
Total: 57.
Aprovado o Sr. Edgard Antonio Casciano como
Embaixador da República Helênica.
Iremos, agora, apreciar o parecer.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Sr. Presidente, apesar de ter votado, meu voto não
foi registrado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Ata registrará o voto de V. Exª, Senador Inácio Arruda.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Presidente, só para confirmar o meu voto “sim” na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Ata registrará o voto de V. Exª, Senador Ivo
Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Vamos apreciar agora a indicação do Embaixador Santiago Luis Bento Fernández Alcázar para a
República do Azerbaijão.
É o seguinte o item na íntegra:
Item extrapauta:
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MENSAGEM Nº 8, DE 2013
Votação, em turno único, da Mensagem nº 8,
de 2013 (nº 26 de 2013, na origem), pela qual
a Senhora Presidente da República submete à
apreciação do Senado a indicação do Sr. SANTIAGO LUIS BENTO FERNÁNDEZ ALCÁZAR,
Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República do
Azerbaijão. (Parecer nº 342, de 2013–CRE.)
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Solicito a abertura do painel para votação secreta.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de indagar de V. Exª quantas votações nominais ainda teremos
na noite de hoje.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Nós teremos mais duas votações nominais de
embaixadores. Logo após, teremos votações simbólicas, de acordo com o que foi acertado pelos Líderes.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Após a conclusão da votação das indicações dos
embaixadores, não teremos mais nenhuma votação
nominal, só acordo, votação simbólica?
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Só votação simbólica após os dois próximos
embaixadores que serão votados.
Solicito às Srªs e aos Srs. Senadores que procedam à votação, pois vamos encerrá-la.
Encerrada a votação.
Solicito a abertura do painel.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Votaram SIM 50 Senadores; NÃO, 06.
Total: 56.
Aprovado o Sr. Santiago Luis Bento para a República do Azerbaijão.
Senador Delcídio do Amaral, a Ata registrará o
voto de V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, o do Senador Wellington também.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Wellington Dias, a Ata registrará o
voto de V. Exª.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Delcídio do Amaral.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Eu não estava presente nas votações anteriores,
mas quero confirmar aqui a minha presença e pedir
o registro em Ata. Espero ter a oportunidade de votar
em outras autoridades ainda hoje.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Ata registrará o voto de V. Exª, Senador Delcídio do Amaral.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – V. Exª está mais rápido
do que imediatamente.
Então, eu gostaria que V. Exª registrasse o meu
voto na votação anterior. O voto seria secreto, mas o
meu voto foi “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Ata registrará o voto de V. Exª, Senador
Magno Malta.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Em apreciação a indicação da Embaixadora
Maria Elisa de Bittencourt Berenguer para a República da Colômbia.
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É o seguinte o item na íntegra:
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 9, DE 2013
Votação, em turno único, da Mensagem nº 9,
de 2013 (nº 27 de 2013, na origem), pela qual
a Senhora Presidente da República submete à
apreciação do Senado a indicação da Srª MARIA ELISA DE BITTENCOURT BERENGUER,
Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do
Brasil junto à República da Colômbia. (Parecer
nº 343, de 2013–CRE.)
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Solicito a abertura do painel para a votação nominal secreta.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só
para lembrar que a TV Senado tem uma grande audiência e o Brasil está nos vendo, que 96% do Brasil
exige redução da maioridade penal já, e esta Casa
precisa acordar.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Vamos proceder ao encerramento da votação.
Indago se a Srªs e os Srs. Senadores já votaram.
Encerrada à votação.
Solicito a abertura do painel.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Votaram SIM 54 Senadores; e NÃO, 05 Senadores.
Total: 59.
Aprovada a Embaixadora Maria Elisa de Bittencourt Berenguer para a República da Colômbia.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Vamos proceder à última votação nominal e
secreta da noite.
Indicado o Embaixador Douglas de Wanderley
de Vasconcellos para a Federação de São Cristovão
e Nevis.
É o seguinte o item na íntegra:
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 17, DE 2013
Votação, em turno único, da Mensagem nº 17,
de 2013 (nº 92 de 2013, na origem), pela qual
a Senhora Presidente da República submete
à apreciação do Senado Federal a indicação
do Sr. DOUGLAS WANDERLEY DE VASCONCELLOS, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à Federação de São Cristóvão
e Névis. (Parecer nº 344, de 2013–CRE.)
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir, em votação.
Solicito a abertura do painel para a votação secreta.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, sendo está a última votação nominal,
eu pediria a V. Exª a manifestação dos Líderes a respeito do PLC nº 61.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Inácio Arruda, pela ordem.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu pediria a V.
Exª que ouvisse os Líderes sobre o requerimento que
fiz para incluir o PLC nº 61.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Eu consulto os Líderes partidários se existe
acordo para a votação do PLC nº 61, solicitado pelo
Senador Inácio Arruda, que institui o dia dois de julho como data histórica no calendário das efemérides
nacionais.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Para
o Democratas sem problema, Sr. Presidente.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, sete de setembro foi a
data da Proclamação da Independência pela voz do
príncipe, e dois de julho foi a Proclamação da Independência pelo povo baiano em nome do povo brasileiro.
A verdadeira Proclamação da Independência, no meu
entender é no dia dois de julho.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente, pelo PSB.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Mário Couto, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu concordo com
a votação.
Eu queria apenas, Presidente, fazer uma solicitação à Mesa. V. Exª percebeu, na fala do Senador
Malta, que precisamos, urgentemente, votar o projeto
da maioridade penal. Urgentemente! Então, solicito
hoje, através da Liderança da Minoria, da Liderança
do PSDB, que a Mesa marque uma reunião com todos os Líderes para se discutir, colocar em pauta e
votarmos o projeto da maioridade penal. O Brasil inteiro clama por isso, Presidente. O projeto está aqui.
Nós já começamos a discutir esse projeto e, depois,
nós o lacramos novamente, colocando numa gaveta.
Não dá mais para ficar com esse projeto na gaveta,
Presidente. Nós precisamos discuti-lo imediatamente.
O Brasil quer, o Brasil pede, o Brasil clama! O Brasil
não aguenta mais o que está acontecendo nas ruas.
É essa a solicitação que eu faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – O registro está feito, Senador Mário Couto.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Presidente, para encaminhar, pelo PSB.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com a palavra, a Senadora Lídice da Mata,
pela ordem.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Concordando com
o encaminhamento de votação do Senador Inácio Arruda, é extremamente importante que o Brasil reconheça
aquilo que a Bahia, há muitos anos, revive a cada 2 de
julho, que é a independência do nosso País conquistada pela luta do nosso povo, reafirmada pela luta do
povo baiano e do povo nordestino na Batalha de Pirajá.
Portanto, o PSB concorda com o encaminhamento e
a votação desse projeto...
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Registrada a concordância do PSB.
Nós iremos votar essa matéria logo após os dois
acordos que vão ser votados por solicitação do Senador Mário Couto.
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Senador Inácio Arruda, V. Exª será atendido pela
Mesa.
Vou encerrar a votação. (Pausa.)
Está encerrada a votação.
Solicito a abertura do painel.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Votaram SIM 51 Srªs e Srs. Senadores; NÃO,
6 Senadores.
Total: 57.
Aprovado o Embaixador Douglas Vasconcellos
para a República...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Vamos proceder agora, por solicitação do Senador Mário Couto, ao projeto de resolução, do Item 17:
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

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

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.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
As senhoras e os senhores que desejam...
Aprovado.
Aprovado, o projeto vai à promulgação.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Em discussão da redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
Aprovada a redação final.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Presidente, pela ordem, é para dizer que o meu voto foi “sim”
na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Paulo Paim, a Ata registrará o voto
de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Em votação agora o Item 18:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 61, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução do Senado nº 61, de 2010, do

MAIO
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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.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
(Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Mário Couto, os dois projetos estão
aprovados.
V. Exª está atendido.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Vamos agora colocar em discussão o Projeto
de Lei da Câmara nº 61, extrapauta, em acordo com
Líderes
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 61, DE 2008
Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 2008 (nº
6.576/2006, na Casa de origem), que institui
o dia 2 de julho como data histórica no calendário das efemérides nacionais.
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Em discussão o projeto, que tem como Relator
o Senador ainda João Pedro.
Coloco como Relator substituto...
A Comissão já deu parecer.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Aprovado por unanimidade.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Votação do projeto sem prejuízo da emenda.
Para encaminhar a votação...
Os Senadores que aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Votação da emenda de redação.
Os Senadores que aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Discussão da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Em votação.
Aprovada a redação final.
Pela ordem, o Senador Walter Pinheiro.
O projeto vai à sanção.
Depois, a Senadora Lídice da Mata e, depois, o
Senador Eunício Oliveira.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este
projeto é de suma importância para a história do Brasil,
aqui já lembrado, inclusive, por um Senador paulista e,
depois, pela nossa Senadora Lídice da Mata, o que é a
importância do nosso 2 de julho, que, no ano de 2023,
inclusive, Senador Aloysio, vamos completar 200 anos
dessa importante batalha, a batalha da Independência
da Bahia, que foi um marco para toda uma discussão,
envolvendo também a Independência do Brasil.
Portanto, resgata a história, faz com que essa história, este ato aqui possa circular, Senadora Ana Rita,
nos diversos cantos deste País e, principalmente, nas
escolas, para que o povo brasileiro possa ter acesso a
sua raiz e poder contar a sua história de forma, inclusive, completa e efetivamente dando aos verdadeiros
heróis os seus lugares de destaque.
Portanto, a importante conquista que fazemos
do ponto de vista do resgate histórico e a reafirmação
da importante Batalha do 2 de Julho do nosso Estado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com a palavra, Senadora Lídice da Mata.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, para
parabenizar a Deputada Alice Portugal, que vem ao
plenário neste momento, autora deste projeto, que,
como tantos outros Deputados baianos homenagearam
o 2 de Julho, a exemplo dos Deputados Zezéu Ribeiro, Luiz Alberto, Domingos Leonelli, todos buscando
o reconhecimento desta nossa data nacional por todo
o povo brasileiro.
Mas eu gostaria, Sr. Presidente, neste pela ordem,
de solicitar a V. Exª a inclusão na pauta de votação do
Requerimento nº 123, de autoria do Senador João Alberto Capiberibe e de minha autoria, solicitando uma
sessão especial.
Gostaria, portanto, de solicitar a inclusão na...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Estamos consultando a Mesa.
Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin.
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A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr.
Presidente.
Apenas quero cumprimentar a iniciativa da Deputada Alice Portugal, que está aqui em plenário, e relatar
a sua luta pela aprovação do projeto que acabamos
de votar neste momento.
Sem dúvida nenhuma, Deputada Alice, Senadora
Lídice, Senador Walter, que estão aqui, todos da Bahia,
penso que o Estado está comemorando porque o que
o Senado faz, o Parlamento brasileiro faz é resgatar a
história brasileira. Então, cumprimento, não só a autora do projeto, Deputada Alice, mas o povo baiano e
o povo brasileiro, assim como o Senado, pela votação
que acabamos de realizar.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Mesa também...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – ... parabeniza a Deputada Alice Portugal, todo
o povo baiano, enfim, todos que resistiram e que construíram com muita luta a Independência do nosso País.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho a grata satisfação de registrar aqui ao nosso lado
o querido Prefeito da cidade de Juína, companheiro
Hermes Bergamim, que nos visita. Prefeito valoroso,
competente, um grande empresário, que tem contribuído, sobremaneira, para o desenvolvimento da região
noroeste do nosso Estado.
De maneira que quero saudá-lo, desejar-lhe boas-vindas e dizer que esta Casa recebe, com certeza,
um dos maiores homens públicos que Mato Grosso
tem neste século.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Vamos colocar, agora, em votação o Item 13:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 101, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005,
na Casa de origem, do Deputado Paulo Rubem Santiago), que institui o Dia Nacional do
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.
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Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
As Srªs e os Srs. que aprovam permaneçam
como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 101, DE 2008
(nº 6.039/2005, na Casa de origem)
Institui o Dia Nacional do Engenheiro de
Pesca a ser comemorado na data de 14 de
dezembro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Engenheiro de Pesca a ser comemorado na data de 14 de
dezembro.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Item 16:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 28, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 28, de 2013, de autoria
do(a) Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional (CD), que aprova o texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federativa da Sérvia sobre a Isenção de Vistos
para seus Respectivos Nacionais, assinado
em Belgrado, em 20 de junho de 2010.
Parecer favorável, sob o nº 326, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Luiz Henrique.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Aprovado.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 28, DE 2013
(nº 568/2012, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Sérvia sobre a
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Isenção de Vistos para seus Respectivos
Nacionais, assinado em Belgrado, em 20
de junho de 2010.
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 da Sérvia sobre a Isenção de Vistos para
seus Respectivos Nacionais, assinado em Belgrado,
em 20 de junho 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
28-2-2013.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Item 19:
REQUERIMENTO Nº 371, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 371, de 2013, de autoria do Senador Cyro
Miranda, solicitando que o Projeto de Lei do
Senado nº 122, de 2013, além das comissões
constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida também a de Educação, Cultura e Esporte (transferência de recursos aos
beneficiados do Programa Bolsa Família).
Em discussão, o requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Item 20:
REQUERIMENTO Nº 372, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
372, de 2013 do Senador Romero Jucá, solicitando, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
136, de 2011, além das comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida também a de Assuntos Econômicos.
Votação do requerimento.
Em discussão. (Pausa.)
Votação.
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Devolvo a Presidência ao Senador Renan Calheiros. (Pausa.)
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Não havendo mais nenhum assunto acordado
entre os Líderes, encerro a Ordem do Dia...
Por solicitação da Senadora Lídice da Mata, votaremos o Requerimento nº 123, de 2013, solicitando
a realização de sessão especial destinada a homenagear as vítimas da violência do arbítrio no 40º aniversário do Golpe Militar do Chile, a realizar-se no dia 9
de setembro de 2013.
Em votação, o requerimento.
As senhoras e os senhores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
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.
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
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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 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1–CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
8
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
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das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
9
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.
10
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
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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.
11
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.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão votados oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Volta-se à lista de oradores.
Estava prevista a palavra do Senador Dornelles,
pela Liderança do PP.
Senador Dornelles com a palavra.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Romero Jucá, é uma satisfação muito grande
muito grande subir a esta tribuna, numa sessão presidida por V. Exª, e o objetivo desta minha presença, Senador Jucá, é simplesmente fazer o marco da
posse do Dr. Marco Antônio Rossi na Presidência da
Confederação Nacional das Empresas de Seguros
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização.
O seguro e a previdência constituem a solução
moralmente justa para um dos mais angustiantes problemas da sociedade: a incerteza quanto ao futuro.
Se não fosse a proteção que o seguro proporciona, a economia simplesmente iria parar. É
que o segurado transfere ao segurador a incerteza
quanto à verificação do evento danoso, recebendo,
em troca da prestação paga, a garantia de cobertura do risco.
Ao responder às necessidades de proteção da
sociedade para os riscos a que estão submetidos
os indivíduos e as empresas, o setor de seguros
exerce, paralelamente, uma função fundamental, representada pela formação, incremento e gestão de
poupança doméstica de longo prazo, componente
indispensável para o desenvolvimento econômico
e social do País.
As provisões técnicas do setor no Brasil têm aumentado, relativamente ao PIB, mais rapidamente do
que os investimentos totais da economia.
Esse dado, Sr. Presidente, ilustra a importância da consolidação do ambiente de estabilidade
para os negócios do setor de seguros, além do seu
papel relevante para o crescimento da poupança
interna do País.
Ainda assim, os dados revelam que há um longo
caminho a ser percorrido para que a importância relativa do setor de seguros no Brasil possa comparar-se
à dos países da Europa e América do Norte.
Embora se situe em posição ainda distante dos
indicadores referentes ao setor, apresentados por essas
economias mais desenvolvidas, o mercado de seguros
no Brasil acha-se em franco crescimento.

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

O Dr. João Elisio Ferraz e o Dr. Jorge Hilário
Gouvêa Vieira, na Fenaseg, e posteriormente na
CNseg, tiveram papel importante no crescimento do
setor de seguros no Brasil. Estou certo, Sr. Presidente, de que o novo Presidente, Dr. Marco Antônio
Rossi, com a sua competência, capacidade de trabalho, capacidade de liderança e conhecimento profundo do setor, terá um desempenho extremamente
importante no fortalecimento do setor de seguros na
economia do País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Dornelles, agradeço a V. Exª.
Dando prosseguimento à lista de oradores, convido o Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Senador Paulo Bauer. (Pausa.)
Senador Wilder Morais. Com a palavra, o Senador
Wilder Morais, pelo tempo de 20 minutos.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos que nos
ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Senado, ontem foi publicado, na Folha de S. Paulo, um manifesto
assinado pelos governadores de Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. Além dos governadores, assinaram o
manifesto a Força Sindical, a CGTB, a Adial Brasil e
diversas entidades que defendem o trabalhador.
O que dizia o manifesto?
Um sonoro não às mudanças nas alíquotas do
ICM.
Assistimos ontem, na Comissão de Assuntos
Econômicos, a uma demonstração de que esse debate
está completamente fora de foco. Ouvi atentamente a
intervenção da Senadora Kátia Abreu, pedindo mais
informações sobre o projeto, antes de votar. Estive
atento também à intervenção do Senador Alvaro Dias,
dizendo que o correto seria recomeçar do zero esse
projeto e não fazer uma discussão tão atropelada.
O Senador Inácio Arruda foi muito feliz também,
ao narrar o desenvolvimento experimentado pelo Ceará, com os incentivos fiscais que foram criados.
A Senadora Vanessa Grazziotin citou a importância da Zona Franca de Manaus para a preservação do
Amazonas, que é o patrimônio de todos nós do Brasil.
Eu também concordo com ela, mas não posso deixar
de citar que os incentivos fiscais também ajudaram a
preservar o Cerrado de Goiás, a Várzea do Mato Grosso, o Pantanal do Mato Grosso do Sul, a Caatinga do
Nordeste. Os incentivos fiscais são importantes para
todos do Brasil.
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Parabenizo o Relator pelo esforço de buscar o
consenso, mas afirmo, com convicção, que esse consenso não foi encontrado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, precisamos de tempo, para discutir com os governadores,
com o setor produtivo e com os sindicados os efeitos
dessa mudança.
Em uma plena crise mundial, como bem disse
o Senador Pedro Taques, enquanto os outros países
debatem como conseguir novos mercados, o Senado
quer ir na contramão e diminuir a capacidade competitiva dos Estados de discutir a alíquota do ICMS, fazendo uma reforma tributária fatiada. Aprovar o PRS
nº 1 significa menos emprego, menos capacidade de
produção, menos desenvolvimento regional.
Alegar que os efeitos nefastos desta medida
podem ser redimidos com um fundo é um absurdo. O
Governo federal não fabrica dinheiro. O FDR e o Fundo de Compensação significam necessidade de gerar
receita, e no Brasil só se gera receita de uma forma:
criando novos impostos.
O Brasil não precisa de novos impostos, já temos uma cadeia de tributos reincidentes. O que o País
necessita é de uma reforma tributária ampla, que nos
torne competitivos e capazes de aumentar nossa participação no mercado mundial.
A discussão sobre a convergência das alíquotas deveria ter início somente após a redução das
disparidades regionais gritantes que existem em
nosso País.
Os instrumentos de desenvolvimento regional
propostos pela Medida Provisória n° 599 – o FDR e
a transferência de recursos fiscais aos Estados – deveriam ser efetivamente ampliados aos Estados em
desenvolvimento.
Após seus efeitos, ou seja, após a redução das
diferenças regionais é que se deveria falar em convergência de alíquotas.
O Poder Executivo faz justamente o contrário, discutindo primeiro a convergência, para só então pensar
na questão regional. Em outras palavras, não podemos
colocar o carro na frente dos bois.
Através dos incentivos fiscais, demandam investimentos futuros. Dou o exemplo que conheço de perto,
o do meu Estado de Goiás. O Estado atraiu empresas
do setor automobilístico, o que torna necessário também atrair vários fornecedores, formando-se um parque
industrial com densidade produtiva. Para atrair esses
fornecedores, levando-os a abdicar de vantagens locacionais existentes nas regiões mais desenvolvidas,
é necessário oferecer-lhes incentivos fiscais. Se os

Quinta-feira 9

523

24343

Estados menos afortunados perderem a capacidade
de oferecê-los, conforme previsto no substitutivo apresentado pelo Relator, eles não conseguirão atrair as
empresas, não serão capazes de completar a montagem de seus parques industriais.
Com isso, os pequenos ganhos de participação
no PIB nacional que esses Estados tiveram, ao longo
da década, passada serão perdidos.
E não são somente as empresas perderão. Minha preocupação maior é com os empregos, com os
pais e mães de família que, de um dia para o outro, se
verão desempregados e sem condições de sustentar
com dignidade seus filhos.
E agora eu faço uma pergunta: nós somos ou
não somos Senadores? O Senado é ou não é a Casa
da Federação?
Não podemos aprovar um projeto de país que
já recebeu manifestações contrárias de um terço de
todos os governadores. Não podemos desestabilizar
ainda mais o Pacto Federativo.
E é por isso, Srªs e Srs. Senadores, que peço: não
vamos votar com urgência essa medida. Não vamos
aprovar uma proposta que sabemos que terá, como
consequência, o desemprego e o empobrecimento de
todos os Estados em desenvolvimento.
Era isso que eu queria dizer. Meu muito obrigado.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Permite-me um aparte? É apenas para cumprimentar V.
Exª, associar-me ao discurso. Essa urgência não cabe
neste momento. Quando se fala em Pacto Federativo,
estamos discutindo, sobre pessoas e bens, quantas
espécies de tributos podem incidir. No Brasil, em razão
desse Pacto, tributos federais, estaduais e municipais.
Mais do que essa unificação, nós precisamos retirar a
complexidade do sistema. Eu também concordo com
V. Exª que Estados como o nosso, Goiás, de V. Exª,
e Mato Grosso precisam, sim, dos incentivos fiscais
neste momento. Concordo com os governadores que
assinaram esse manifesto, inclusive o governador do
meu Estado o assinou. Nós, enquanto deveríamos
aqui nos preocupar com o mercado internacional,
como V. Exª bem disse, com a assunção ao cargo de
diretor geral da Organização Mundial do Comércio,
com a Rodada Uruguai, com a Rodada de Doha, estamos discutindo, entre irmãos, a questão do ICMS
e a unificação dessas alíquotas. O Pacto Federativo
e a reforma tributária não podem ser debatidos desta
maneira como nós estamos aqui fazendo, de forma
fatiada. Nós deveríamos discutir isso como um todo.
Parabéns pela vossa fala.
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O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Um
aparte?
O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO) –
Sim, Senador Cyro.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco/PSDB – GO) – Senador Wilder, quero parabenizá-lo não só pelo seu
pronunciamento hoje, mas pelo esforço também que
tem feito, junto com toda a nossa Bancada. Quero me
irmanar aqui com o Senador Pedro Taques. O Pacto
Federativo tem que ser discutido de outra maneira. Mas
só ponho uma questão. Não conseguimos entender em
que imbróglio o Governo vai se meter. Vai pôr a mão no
bolso em 457 bilhões, descontentou o Sul e o Sudeste,
descontentou o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste. O
que eles querem com isso? Muito obrigado.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO) –
Senador, eu não consegui achar nenhuma motivação,
seja ela econômica, seja política. Temos acompanhado
e há mais de vinte anos se fala em reforma tributária.
Não pode ser feita uma reforma tributária simplesmente
em cima do ICMS, mas uma reforma tributária ampla
também nos impostos federais.
Era isso que eu tinha para falar, Presidente.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador, V.
Exª permite um aparte?
O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO) –
Sim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Um segundo,
Senador Wilder, para dizer que eu também concordo
com V. Exª. Eu não faço parte da Comissão de Economia, mas vejo aqui que grande parte dos Senadores
estão indignados com este projeto que está vindo de
lá, da relatoria do meu nobre amigo e Senador Delcídio
do Amaral. O meu governador do Rio Grande do Sul
tem mostrado toda a sua indignação dizendo que, se
é para vir da forma como está vindo, é melhor deixar
como está. E como está já não está bom. Só que, da
forma como está vindo, está pior do que se encontra
hoje. Por isso demonstramos que também os Estados
do Sul estão totalmente contra esse relatório que está
vindo da Comissão de Economia.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO) –
Obrigado, Senador Paulo Paim. Isso que está acontecendo é colocar os Estados em briga, e os Estados
já têm todas as dificuldades que todo mundo sabe. O
Estado de Goiás, através do incentivo fiscal, foi o que
conseguiu atrair empresas, gerar riquezas. Conseguimos sair de um PIB, em 2002, de R$17 bilhões, indo
para R$107 bilhões. Foi o Estado que mais gerou empregos de carteira assinada no ano passado.
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Eu não posso deixar que isso aconteça do
dia para a noite, nessa velocidade, sem defender o meu Estado. Então, aqui eu falo em nome
do Estado de Goiás, do Centro-Oeste, do Norte e
Nordeste e do Espírito Santo, que são os Estados
mais prejudicados.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Em votação o Requerimento nº 398, de 2013,
do Senador Benedito de Lira, que requer licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Em votação o Requerimento nº 399, de 2013,
do Senador Anibal Diniz, que requer licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Em votação o Requerimento nº 391, de 2013,
do Senador Wilder Morais, que requer licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Presidência designa o Senador João Vicente Claudino para integrar, como titular, a Comissão de
Assuntos Econômicos, em substituição ao Senador
Alfredo Nascimento, que passa a compor a mesma
Comissão como suplente, nos termos do Ofício nº
104, de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar
União e Força.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 104/2013 – BLUFOR
Brasília, 7 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador João Vicente Claudino como membro Titular da
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, em vaga
anteriormente ocupada pelo nobre Senador Alfredo
Nascimento, que passará a ocupar vaga de Suplente
na referida comissão.
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Há, sobre a mesa, Requerimentos nºs 402 a
404, de 2013, que serão lidos.
Em votação os requerimentos de aplauso para a
eleição do Embaixador Roberto Azevêdo para Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio, de autoria
da Comissão de Serviços de Infraestrutura; do Senador
Aécio Neves; bem como do Senador Fernando Collor;
do Senador Aécio Neves; da Senadora Vanessa Grazziotin; subscritos também pelo Senador Inácio Arruda
e pelo Senador Francisco Dornelles.
Todos os requerimentos têm o mesmo objetivo.
Portanto, serão votados.
Em votação os requerimentos.
Aprovados, por unanimidade.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Dando prosseguimento à lista de oradores,
falará como Líder o Senador Inácio Arruda. Logo após,
o Senador Pedro Taques.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, um dia especial para o Senado
Federal, de grande atividade. Votamos a indicação de
vários diplomatas para defenderem o nosso País e,
digamos assim, estabelecerem esse processo de integração entre as nações. Votamos vários representantes para o Conselho do Ministério Público, que é muito
importante. Votamos também os diretores da Agência
Nacional de Águas, que para nós é muito importante
no Semiárido e, claro, em todo o Brasil, com o potencial hídrico que tem a nossa Nação; da Agência Nacional do Petróleo, outra riqueza espetacular, o Brasil
está cada dia descobrindo novas áreas produtoras; e
também da Agência Nacional de Cinema, outro espaço também fabuloso do Brasil, que é a arte, a cultura
popular, a produção de audiovisuais.
Nós, que votamos as cotas, votamos o Fundo de
Cultura, reforçando o papel da produção audiovisual, e
só a cota, meu caro Senador Paim, são três horas de
exibição, de produção nacional, em 168 horas semanais. Foi uma peleja aqui, acompanhada pelo Senador
Jucá, especialmente, que trabalhou intensamente para
que nós fizéssemos o acordo de usar três horas em
168. Isso só está abrindo o mercado de forma espetacular em nosso país.
Cito esses espaços, das nossas agências, os
nossos embaixadores, a Agência Nacional de Águas,

Quinta-feira 9

525

24345

a Agência Nacional de Petróleo, a Agência Nacional
de Cinema, para mostrar a importância deste debate
sobre a questão econômica brasileira, o debate sobre
o desenvolvimento do Brasil, sobre um projeto de desenvolvimento do nosso País.
Nós realizamos agora, no sábado e no domingo,
um seminário do nosso Partido, do PCdoB, em São Paulo. Foram dois dias de debates intensos entre amigos
nossos, dirigentes partidários. Lá fizemos uma mesa
que reuniu o PCdoB, o PT, o PDT e o PSB, para discutir
o Brasil, discutir os rumos da nossa Pátria, da nossa
Nação, que tem ganhado projeção razoável no cenário político e econômico mundial. A nossa economia
colocou-se em outro patamar. Nossa relação política
colocou-se em outro patamar, e nós do PCdoB temos
examinado, cotidianamente, a realidade brasileira, onde
estão os gargalos dos nossos problemas, onde estão
as nossas limitações, quais são as questões que nós
precisamos examinar; essa questão da infraestrutura
no Brasil; a questão da logística no Brasil.
Agora mesmo, só para termos ideia do que isso
significa, um dos principais problemas da estiagem no
Nordeste estava ligado à questão da silagem, de ter
uma segurança, porque você hoje tem uma segurança
alimentar para a população, você tem água, você tem
alimento para a população, mas você não teve alimento para os animais. E, mais uma vez, nós tivemos que
vender o nosso rebanho ou vê-lo morrer. Então, é um
problema da logística também, de silagem, de armazenagem de alimentos.
Aqui, o Mato Grosso disse: “Está aqui o milho,
venham pegar.” Nós não tínhamos como levar o milho – nem o transporte. Quer dizer, a carreta, o meio
rodoviário quase como sendo o único meio de ligação
no País. Como lá estava na estiagem e aqui estava
chovendo, lá nós estávamos precisando do milho, aqui
tinha milho sobrando, mas as estradas não permitiam
os carros trafegarem por este Brasil afora. Então, nós
vemos um desses gargalos gigantesco.
Veja o problema de outro gargalo que nós enfrentamos no Brasil: a preparação do povo, a formação do
povo – formação técnica, formação superior. E isso só
tem grande quantidade para você dizer “o nosso povo
está pronto para responder a qualquer necessidade”
se você tiver grande quantidade na sua base, na sua
formação que é ali, na educação infantil, escola de
ensino fundamental e uma formação média com características de formação profissional, que é um pouco
do que o mundo tem.
Nós estamos na seguinte situação: temos que
buscar o profissional fora do Brasil, porque nos foi
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anunciado aqui, pela diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, num debate na Comissão de Infraestrutura, que nós precisaríamos, só para o setor
de petróleo nos próximos anos, de mais ou menos
uns 150 mil engenheiros; que nós precisaríamos
formar 150 mil engenheiros-ano, e vamos alcançar,
depois de um incentivo extraordinário, vamos conseguir chegar a atender um terço dessa necessidade. Um terço da necessidade só para uma área, só
para um setor!
Quer dizer, ao pedir que o País se desenvolva,
ao pedir que o País cresça, ao oferecer condições mínimas para o desenvolvimento, para o crescimento,
nós encontramos um gargalo aqui ao lado: a questão
da formação, do preparo da população brasileira para
responder a essa necessidade.
Então, Sr. Presidente, nós nos debruçamos sobre esses temas, os temas da realidade econômica,
social e política brasileira, ante a necessidade de nós
darmos uma nova arrancada. É como se nós tivéssemos, especialmente no final do primeiro governo do
Presidente Lula e início do segundo governo, nós tivéssemos começado, assim, uma arrancada razoável,
com vários programas de porte no Brasil, entre eles
o Minha Casa, Minha Vida, para atender um déficit
gigantesco que nós tínhamos, de mais de 7 milhões
de unidades novas, que precisávamos construir, além
da necessidade de recuperar milhares, ou milhões de
moradias no Brasil.
Então, ali, digamos que nós tivemos uma largada boa. Agora nós precisamos avançar mais, e aí
precisamos enfrentar problemas cruciais que nós temos trazido aqui constantemente e consideramos que
eles são responsáveis, digamos assim, por parte dos
freios que mantêm a economia brasileira num patamar de crescimento limitado. Um deles, em que nós
temos insistido muito, é a questão do nosso câmbio.
E eu ouvi pelos jornais agora que nós vamos ter uma
nova derrama de dinheiro internacional. É a vez de o
Japão fazer a sua derrama. Então, o Japão vai injetar
US$1 trilhão na economia mundial – os americanos
já mandaram US$4 trilhões; os japoneses vão entrar
com mais US$1 trilhão; os europeus também já mandaram os seus trilhões de euros; esse dinheiro, uma
boa parte, dito pelos analistas e especialistas, é dinheiro especulativo; não tem meio-termo, eles já avisam
logo: “É dinheiro especulativo. Eu quero entrar no seu
país, faturar uma grana e sair o mais rápido possível
da sua nação”.
Então, veja que esse é um problema crucial nosso. Que mecanismos nós vamos utilizar nessa questão
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do câmbio para ver se é possível nós tratarmos essa
questão?
Como vamos tratar essa questão do câmbio no
Brasil? Como? Então, nós vamos trabalhar recebendo esse dinheiro? Como é que vamos fazer com esse
dinheiro japonês? Ele vai chegar aqui, ele está batendo à nossa porta, ele vai pressionar a nossa Nação.
Como é que nós vamos fazer? Esse dinheiro vai entrar
para nos ajudar na produção ou esse dinheiro vai nos
ajudar só na especulação?
Temos que examinar como vamos tratar essa
derrama japonesa na economia mundial. É sempre
um pouco assim: como é que vamos cuidar da nossa
moeda frente a uma nova ofensiva trilionária? Vamos
dizer somente que são bem-vindos os trilhões do Japão? Como eles vão ser aplicados no Brasil? Vão
entrar onde? Vão nos ajudar na produção? Vão trazer tecnologia? O que vai ser feito com esse dinheiro
japonês no nosso País?
Assisti a um comentarista, em um desses programas de economia globais, muito vistos aqui no Brasil,
dizendo o seguinte: “Não, esse negócio de 0,25% de
aumento nos juros, tem que botar os juros em 10%
logo, agora. Esse aumentinho fraco de 0,25% não faz
nem cócegas. É preciso haver um aumento grande dos
juros”. Então, veja como é o debate no Brasil. E são os
articulistas mais ouvidos, os que dominam a Internet,
dominam a TV aberta, dominam a TV por assinatura e
dominam os jornais e revistas de maior circulação do
País – pedem e clamam. Porque a autoridade monetária no Brasil só é vista como autoridade monetária
quando aumenta juros; quando diminui, dizem que é
intervenção do governo; quando aumenta, é uma autoridade maravilhosa. Então, estão pedindo que os juros
cheguem a 10% na economia brasileira.
Outro tema crucial que temos buscado discutir,
que temos que debater: você imagina que o quarto
maior mercado de automóveis do Planeta é o Brasil.
Nós somos o quarto país do mundo que mais compra
automóveis. No entanto, nosso País não tem nenhuma marca – nenhuma marca! – de automóveis. Todas
as marcas são estrangeiras, são multinacionais que
faturam horrores e que nos obrigam a fazer transferências gigantescas.
Celulares. Avisou-nos ontem o Senador Cristovam
Buarque, ao debater o problema do ICMS, que é uma
questão nossa, digamos assim, interna, do comércio,
entre nós, os Estados brasileiros. O Senador Cristovam
anunciou que não existe um celular, um celular que tenha marca brasileira, nenhum. E nós talvez sejamos,
não sei, o terceiro ou o segundo maior comprador de
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equipamentos celulares, de comunicação móvel do
mundo, e não temos uma marca nossa sequer.
Na aviônica. Esse é um problema crucial, diz respeito à defesa inclusive do País. Nós não investimos
praticamente mais nada, do Marechal Montenegro para
cá, depois do falecimento do Marechal Montenegro,
meu caro Cristovam Buarque, praticamente parece
que nós resolvemos abandonar a aviônica no Brasil.
Acharam que já era suficiente ele ter feito a Embraer,
ter feito o ITA, mais uns quatro institutos de tecnologia
ali no CTA e só isso bastava.
Eu levanto essa questão aqui, que foi fruto do
debate que realizamos entre partidos, partidos irmãos
nossos, com quem lidamos há muitos e muitos anos,
e entre amigos, convidados que levamos para discutir a economia brasileira e as possibilidades do Brasil.
Mais ou menos assim: há condições favoráveis, vamos
aproveitar ou não vamos aproveitar para dar uma arrancada na economia brasileira?
E um ponto crucial, que temos discutido muito,
nós e a juventude que vem aqui. O Senador Cristovam é um dos que têm se preocupado cotidianamente com a questão da educação, e aqui tem recebido
estudantes da UNE, UBES, o pessoal da SBPC, o
pessoal das associações de professores, de secundaristas, universitários, para discutir os investimentos
na Educação.
O Senador Cristovam tem proposto a federalização da Educação. Eu considero que um passo inicial nesse sentido foi dado: o piso nacional. Esse piso
nacional, se garantido, ampliado, fortalecido, vai criar
uma situação muito favorável para nós, no Brasil inteiro. Esse é um dos problemas do Brasil. Esse está
posto como um dos grandes problemas, que foi fruto
do debate que realizamos nesse final de semana, preparando também o nosso congresso.
Nós vamos ter um congresso nacional, para discutir não só a nossa direção partidária, mas discutir o
nosso programa, o nosso projeto, as ideias que vamos
defender para o Brasil nessa arrancada que consideramos que seja possível, meu caro Senador Cristovam,
a quem concedo um aparte.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador, aproveito a tolerância do Senador Jucá, até
porque não é muito regimental dar aparte a quem fala
pela Liderança do Partido, mas só por um minuto, para
dizer como fico satisfeito de vê-lo trazer, aqui, esse
problema da tecnologia. O Brasil está perdendo, mais
uma vez, o bonde! Perdemos na primeira Revolução
Industrial; perdemos na revolução do consumo, em
que ficamos só como montadores; e estamos perden-
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do, agora, esta revolução científica e tecnológica. Hoje
de manhã, numa audiência na Comissão de Assuntos
Econômicos, o Economista Luciano Coutinho, que é
o Presidente do BNDES, disse: “Nós tivemos uma década e meia perdida!” O problema é que não estamos
dando o salto ainda, continuamos comemorando o
aumento de exportação de commodities, a produção
de metal mecânica, aqui dentro, e dos aviões da Embraer. Mas, mesmo assim, como V. Exª lembrou bem,
dentro daqueles aviões, toda parte mais sofisticada de
aviônicos, como V. Exª disse, é importada, não conseguimos desenvolver. É verdade que, hoje em dia, com
a globalização, mesmo os países mais desenvolvidos
importam muito das partes sofisticadas, mas um país
exporta uma coisa, outro exporta outra, e eles se cooperam. Nós, não; nós só importamos. E V. Exª lembrou
bem o que falei ontem, temos 200 milhões de telefones
celulares, e nenhum é brasileiro.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Quer dizer, o número é maior do que a população!
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Sim, e nenhum é brasileiro, como nenhum carro é
brasileiro, como nenhuma televisão é brasileira mais,
porque já houve um tempo em que era – nada mais
tem conteúdo brasileiro. Isso é falta de investimento em
ciência e tecnologia, de investimento em universidade,
mas, sobretudo, falta de investimento em educação de
base, que é o que levanta tudo mais. Hoje de manhã,
também, o Luciano Coutinho falava da importância do
banco de desenvolvimento, por exemplo, da Coreia.
Mas ficou claro: a Coreia combinou um trabalho como
o que o BNDES vem fazendo com educação de base.
E lá eles não financiavam empresas que não fossem
do setor de tecnologia. Essa Samsung começou produzindo têxteis. Não tinha R$1 do governo. Quando
passou a fabricar coisas sofisticadas, passou a ter
dinheiro do governo. Antes não tinha. É esse tipo de
política que a gente não está tendo. Falta uma visão
de longo prazo, de onde é que nós queremos chegar.
E corremos o risco de perder esse outro bonde, que
é da revolução científica e tecnológica. Países que estavam atrás de nós – cito China, Coreia, Índia – estão
saltando à nossa frente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Praticamente todos os Tigres Asiáticos estavam atrás
da gente.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Todos estão saltando à nossa frente, e nós comemorando sermos um celeiro. Até quando? Os chineses
começam a produzir soja na África. Quando fizerem
isso, aqui nós não vamos ter para quem vender soja.
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Por quê? Porque, no mercado de soja, você só come
certa quantidade por dia. Mas telefone você troca em
dois meses, três meses, quatro meses; basta aparecer um novo. Então, eu felicito seu discurso. Esse é um
debate que a gente deveria ter mais, sobretudo agora,
porque ontem foi aprovada aqui a ideia de criar uma
Comissão para o Futuro, no Senado. É o lugar para a
gente debater esse tipo de problemas.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – É
um espaço que se cria sem precisar você ficar naquela
correria do quórum e na correria de que tem que votar
hoje, amanhã, etc. Pelo que eu entendi, é uma comissão temática, para discutir temas importantes para o
País. Eu me regozijo com essa iniciativa.
Então, Sr. Presidente, eu quero agradecer a ilustrada participação do Senador Cristovam. Acho que
ele é uma das pessoas que tem batido fortemente
nessa tecla da questão tecnológica, da questão da
formação, da questão da educação de base do nosso povo, como sendo talvez o ponto mais destacado
para darmos essa arrancada. Se não fizermos isso,
nós vamos ficar travados.
E a Presidente Dilma tem tido essa preocupação
intensa, Senador Cristovam – não sei se o senhor tem
tido a oportunidade de conversar com a Presidente. Há
essa tentativa de buscar royalties, de buscar fundo social, de buscar recursos que permitam atingirmos essa
meta de 10% do PIB. Acho que isso é muito significativo para que nós possamos dar esse salto.
Então, Sr. Presidente, eu levanto esses temas
que estão sendo...
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– ... fruto do diálogo interno no nosso Partido para
contribuir com a nossa Nação, porque é isso que nós
queremos: ajudar o nosso País, como V. Exª tem feito aqui conosco em várias matérias difíceis de serem
resolvidas, com opiniões controversas, e V. Exª tem
ajudado a resolver, para chegarmos a acordos que
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permitam ao País avançar mais rapidamente, porque
é uma necessidade para o Brasil.
Veja o problema da segurança pública. Se você
não desenvolve o Brasil, não cresce o País, não dá
qualidade na formação, na educação, termina que uma
boa parte do povo – pequena, felizmente – parte para a
droga, para o crime. Eu acho que temos condições de
impedir que isso ocorra, buscando um caminho mais
ousado para o Brasil.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/
PMDB – RR) – O Senado Federal recebeu o Ofício
nº 862/2013, do Presidente da Câmara dos Deputados,
submetendo à apreciação desta Casa o Projeto de Lei
de Conversão nº 6, de 2013, que altera as Leis nºs
12.513, de 26 de outubro de 2011, para ampliar o rol
de beneficiários e ofertantes da Bolsa-Formação Estudante, no âmbito do Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC; 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, para estabelecer que as
bolsas recebidas pelos servidores das redes públicas
de educação profissional, científica e tecnológica, no
âmbito do Pronatec, não caracterizam contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, para
efeito do imposto sobre a renda; 8.212, de 24 de julho
de 1991, para alterar as condições de incidência da
contribuição previdenciária sobre planos educacionais
e bolsas de estudo; e 6.687, de 17 de setembro de
1979, para permitir que a Fundação Joaquim Nabuco
ofereça bolsas de estudo e pesquisa; dispõe sobre o
apoio da União às redes públicas de educação básica na aquisição de veículos para o transporte escolar; e permite que os entes federados usem o registro
de preços para a aquisição de bens e contratação de
serviços em ações e projetos educacionais (oriundo
da Medida Provisória no 593, de 2012). Essa matéria
trata de assuntos relacionados ao Pronatec e a ações
educacionais.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) –Com referência ao Projeto de Lei de Conversão no 6, de 2013, que acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para
apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o de
sua vigência foi prorrogada por Ato do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional, e esgotar-se-á em 15
de maio do corrente.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de
amanhã, dia 9.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Passo a palavra ao Senador Pedro Taques.
Quero registrar que, após o Senador Pedro Taques, falará pela Liderança o Senador Sérgio Petecão, e
nós encerraremos esta sessão às 20h30min, por conta
da sessão do Congresso Nacional que está prevista.
Vamos aguardar os oradores.
Com a palavra, o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
amigos que nos acompanham pelas redes sociais, “a
educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática”. Alinhado ao
pensamento de Paulo Freire, acredito que a educação
seja um instrumento de superação de desigualdades
sociais. A educação liberta, Sr. Presidente! Não importa
o que o cidadão queira fazer de sua vida, ele vai precisar de educação e qualificação. Queira ele ser médico,
contador, policial ou professor, queira ele ser arquiteto,
jornalista, administrador ou advogado, vai precisar de
uma boa educação para todas essas carreiras.
Nossas escolas, universidades e centros de capacitação estão formando aqueles que vão determinar
se nós, como Nação, poderemos enfrentar os desafios
do futuro. E o desafio de estimular a formação profissional dos brasileiros também é nosso, do Congresso
Nacional. Isso porque o mercado de trabalho exige,
cada vez mais, que os profissionais estejam preparados.
A lógica é simples e cruel: o profissional que não
tem qualificação e demora mais para realizar as suas
tarefas vai custar mais para as empresas e diminuir
as chances de permanecer no emprego. Esse é apenas uns dos motivos que levam a tanta exigência no
mercado de trabalho. E não falo apenas da iniciativa
privada. Os concursos públicos também exigem, Sr.
Presidente, cada vez mais, qualificação profissional.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
foi pensando tanto na qualificação profissional para o
empregado como para o empregador e sua relevância
como suporte para a economia do País que apresentei
o Projeto de Lei do Senado nº 441, ainda em 2011.
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A idéia da proposta, aprovada hoje de forma terminativa na Comissão de Assuntos Sociais, é fazer
com que o valor pago ao empregado para custear sua
educação fique de fora da base de cálculo das contribuições sociais da empresa.
O que pretendemos é desonerar a empresa que
custeia a educação de seus empregados e de seus
dependentes, tanto no ensino regular (ensino fundamental, médio e superior), quanto no complementar
(cursos profissionalizantes e de pós-graduação).
Atualmente, existe uma controvérsia em torno
dos benefícios relativos à educação e seus efeitos trabalhistas, quando associada aos fins da empresa. O
treinamento profissional e os cursos profissionalizantes
vinculados aos objetivos da empresa podem ser caracterizados como salário utilidade e, portanto, isentos
de repercussões trabalhistas e tributárias.
Nesse caso específico, como a educação ofertada
pode ou não estar vinculada aos objetivos da empresa,
a Secretaria da Receita Federal do Brasil – que substituiu o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na
cobrança das contribuições sociais a partir da vigência
da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007 – entende,
Senador Cristovam, que o benefício concedido na forma de educação integra o salário para todos os fins.
Logo, uma vez considerada remuneração, as
parcelas adicionais pagas pelo empregador, além do
salário contratado, integram o salário de contribuição
e constituem base de cálculo para a incidência das
contribuições sociais, especialmente a contribuição
social devida pelo empregador, cujo percentual é de
20% sobre o valor da remuneração.
Para minha honra, concedo um aparte ao Senador
Cristovam Buarque, chamado o Senador da Educação.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Muito obrigado, Senador Pedro Taques. E seu companheiro de luta.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Seu
companheiro.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Quero dizer que falam por aí que existe uma inveja
boa. É o que estou sentindo do senhor neste momento.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Uma inveja cristã.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Uma inveja cristã. Quando tomei conhecimento da
entrada desse seu projeto, fiquei entusiasmado. Fiquei
com aquele sentimento de ciúme de que eu o deveria ter
apresentado antes. Quero, primeiramente, parabenizá-lo. Em segundo lugar, quero dizer-lhe que o retorno
que a gente vai ter disso é muito maior do que aquele
que virá da desoneração, do que o custo da redução
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de receitas. Nós temos hoje mais de R$100 bilhões
em desoneração por ano, para financiar o consumo.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – De
geladeiras.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – De
automóveis, por exemplo, que estão inundando as ruas,
que estão criando problemas em vez de soluções. O
seu vai desonerar um pouquinho de nada e vai trazer
aquilo do que a gente mais precisa. Essa desoneração não visa ao consumo: essa visa ao investimento.
E não ao investimento em geral, mas ao investimento
em educação. Por isso, esse projeto é tão bom. Só
quero, com isso, apressar o meu que diz que todo trabalhador terá direito a alguns dias de licença, a cada
tantos anos, para aprimorar-se em alguma função. Isso
porque tão importante hoje quanto as férias anuais é
você ter tempo de se reciclar em suas profissões ou se
preparar para outra, porque as profissões estão ficando
obsoletas muito rapidamente. Quando a gente juntar
esses dois projetos, eu acho que vamos poder fazer
com que as empresas contribuam para a educação
do povo brasileiro, especialmente dos trabalhadores.
Muito obrigado, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito
obrigado, Senador Cristovam. V. Exª, além de nós sermos Senadores, além de nós sermos do mesmo Partido político, o que nos une mais ainda não é o Partido
ou esta Casa, mas as causas que nós defendemos.
A causa da educação é uma causa que nos une, e,
para mim, é uma honra receber um aparte de V. Exª.
Amigos do Estado de Mato Grosso, a legislação
vigente procura inibir fraudes à Previdência Social,
evitando que o empregador pague um salário básico
ao seu empregado e descaracterize o restante da remuneração com benefícios diversos, reduzindo assim
a sua base de contribuição para efeitos fiscais. A regra
para a Secretaria da Receita Federal do Brasil é considerar como salário toda remuneração direta ou indireta
proporcionada pelo empregador. Isso tem sido feito de
forma intransigente pela Receita Federal.
Infelizmente, esse rigor traz como consequência
não desejada o fato de que os empregadores simplesmente não expandem os benefícios indiretos que
poderiam, e muitas vezes, desejariam dar aos seus
empregados e aos dependentes desses por conta dos
impostos sobre eles incidentes.
É, de fato, desestimulante e desaconselhável conceder um benefício que poderá no futuro se constituir
em um passivo tributário ou gerar ainda condenação
na esfera da Justiça do Trabalho, onde tais parcelas ou
benefícios, uma vez considerados salários, têm reflexos
sobre as demais verbas trabalhistas, tais como horas
extras, décimo terceiro salário, férias, contribuição para
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o Fundo de Contribuição do Tempo de Serviço e outras.
Além disso, são imediatamente consideradas na base
de cálculo para a incidência de tributos, com o levantamento do débito tributário e aplicação de multas, sem
contar a possibilidade de o empregador responder por
crime de sonegação e apropriação indébita.
Sr. Presidente, Senador Randolfe Rodrigues e
Sr. Presidente Romero Jucá, penso que a iniciativa vai
sanar essas questões, já que estabelecemos também
um limite prudencial, fixando um teto para o auxílio-educação em até 30% do salário contratado, evitando
com isso que, em alguns casos, possa haver fraude à
Previdência Social.
Penso ainda que a matéria vai estimular empregados e empregadores a investir na formação da mão
de obra. Nos últimos anos, o País têm enfrentado o
problema da falta de profissionais qualificados, o chamado desemprego estrutural, o que se tornou um gargalo para o crescimento de muitas empresas. É o caso
que ocorre no Estado de Mato Grosso, nos Municípios
de Lucas do Rio Verde, Sorriso, Campo Verde, Campo
Novo dos Parecis, Nova Mutum, Primavera. Nesses
Municípios, nós temos esta questão: muitas vagas no
mercado de trabalho e pessoas não qualificadas para
trabalhar, Senador Cristovam, o que se tornou um gargalo para o crescimento de muitas empresas.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Remunerações inflacionadas, demora e dificuldade em
encontrar o profissional adequado são apenas algumas das consequências da escassez de mão de obra
qualificada.
Existem muitos casos, Sr. Presidente, de empresas que deixam de projetar expansão comercial por
já saberem que não conseguirão atender à nova demanda, devido à falta de colaboradores qualificados.
Se o nosso povo não se qualifica, se as empresas não
crescem, o Brasil também não crescerá.
Por essas razões, esperamos o apoio dos nossos
colegas da Câmara dos Deputados para a aprovação
deste projeto de lei para lá remetido hoje, Senador
Cristovam.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Espero que a Câmara dos Deputados não seja um ataúde, não seja um caixão para enterrar projetos de lei.
E qual a importância da educação hoje, Senador
Cristovam Buarque? Será que só a sabedoria formal
é importante? Será que não existe diferença entre sabedoria e saber?
Eu cito sempre o exemplo, Presidente, da D. Teresa, uma senhora simples, já falecida, quilombola, de
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um Município chamado Nossa Senhora do Livramento,
no Estado de Mato Grosso. Eu cito caso do Sr. Adelino, de Acorizal, um Município também do Estado de
Mato Grosso; da D. Vanda, do Município de Peixoto
de Azevedo. São pessoas que não têm a sabedoria
formal, não estudaram, mas têm o saber. Este saber,
eles sabem, independentemente de estudar: a ética.
Eles sabem que aquele remédio é bom para aquele
mal, em razão do saber.
O saber também é importante, mas hoje, numa
sociedade que é globalizada, numa sociedade de risco,
em que conhecimento, tecnologia e inovação são palavras que devem estar todos os dias na nossa mente,
a sabedoria deve ser incentivada. A sabedoria através
da educação como esse instrumento de transformação.
A educação que transforma o indivíduo em cidadão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Pedro Taques, quero registrar a importância do projeto de V. Exª e dizer que fui relator do
projeto, estudei a fundo o projeto. Espero que a Câmara dos Deputados possa, rapidamente, votar essa
matéria que é importante para o País. Meus parabéns
pelo projeto.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Permita-me, Sr. Presidente. Quero cumprimentá-lo
pelo relatório do projeto e pelo entendimento e sensibilidade (Fora do microfone.) de que esse projeto é
importante para o momento histórico que nós vivemos.
Só a experiência de V. Exª pôde fazer com que esse
projeto tramitasse rapidamente. Agora, temos de fazer
gestões para que a Câmara dos Deputados não enterre esse projeto. Parabéns pela sua relatoria. Foi uma
contribuição sobremaneira, importante, significativa
para a aprovação desse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Parabéns a V. Exª.
E os nossos Partidos, PMDB e PDT, cuidarão,
na Câmara, para que esse projeto possa tramitar rapidamente.
Com a palavra, pela Liderança do PSD, o Senador Sérgio Petecão.
V. Exª tem cinco minutos
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC)
– Cinco?
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Cinco mais o tempo necessário. Mas o tempo
regimental é de cinco minutos.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Presidente,
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Senador Romero Jucá, quero agradecer pela sua sensibilidade, diante do adiantado da hora, de me conceder este espaço.
Sr. Presidente, na verdade, o que me traz à tribuna, nesta noite de hoje, é o registro, com muita tristeza, do falecimento do ex-Governador Orleir Cameli.
Orleir foi Governador do nosso Estado, do Estado do
Acre, de 1995 a 1999.
Eu tive o prazer de começar a minha carreira política junto com o Governador Orleir Cameli. Na sua
eleição, foi quando me elegi pela primeira vez deputado
estadual no meu Estado. Então, eu queria aqui prestar minhas condolências à Família Cameli, na pessoa
da D. Bete, esposa do Orleir; dos seus irmãos Eládio
e Chiquinho; dos seus filhos – segundo informações,
são oito filhos –; e de James Cameli, filho do Orleir,
um empresário de Cruzeiro do Sul, pessoa pela qual
tenho um carinho muito grande. Eu queria prestar minhas condolências também aos filhos.
Tenho certeza de que não só Cruzeiro do Sul,
mas todo o Vale do Juruá está de luto. Orleir era uma
pessoa que sempre fez questão de fazer seus investimentos no Estado do Acre. Foi Governador, era um
grande empresário do nosso Estado, tudo o que tinha
investiu no Acre. E, por isso, estou aqui – eu gostaria
que ficasse registrada nos Anais do Senado –, fazendo essa nossa singela homenagem ao Governador
Orleir Cameli, que faleceu no dia de hoje, na cidade
de Manaus, e irá ser velado na cidade de Cruzeiro do
Sul. Eu gostaria muito de estar lá, mas não estarei por
conta de uma agenda do meu Partido aqui.
Mas, com certeza, Cruzeiro do Sul, todo o Vale do
Juruá saberá prestar uma homenagem a essa pessoa
que dedicou toda a sua vida ao nosso Estado.
Outro assunto que me traz à tribuna, Presidente
– e ele me pediu que não o registrasse aqui como ex-Deputado, mas, sim, como cidadão acriano –, é que
visitei o ex-Deputado João Correia e ele está aqui, na
frente do Palácio do Planalto, fazendo uma greve de
fome por conta da situação do nosso horário. O senhor
acompanhou esse debate aqui.
Nós tivemos um referendo que foi realizado em
2010 e apontou que 56,8% da população do Acre não
queria essa mudança de horário. O nosso horário,
como todo o Brasil sabe, tinha duas horas de diferença, duas horas de fuso de Brasília. E sem perguntar
se o povo do Acre queria mudar de horário, o então
Senador Tião Viana – e hoje Governador do nosso
Estado – apresentou uma lei...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
... e alterou parte do horário do Amazonas, do Pará,
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e também mudou o nosso horário, um horário que vigorava desde 1913. É como se você fosse dormir em
um horário e acordasse em outro horário. Eles argumentavam que isso ia melhorar a economia do nosso
Estado, que isso ia ser bom para o nosso Estado. E
hoje nós estamos vendo que aquilo era só falácia. Até
hoje nós procuramos saber o que está por trás disso,
por que foi mudado o horário do Acre.
Essa mudança de horário no Estado do Acre
gerou quantos empregos para os nossos jovens? O
que foi que melhorou na economia do nosso Estado?
Falava-se muito que o empresariado queria mudança de horário. Mas em que melhorou o nosso Estado? Aumentou a geração de renda? Aumentaram os
empregos no nosso Estado? Não, não melhorou nada.
O que aconteceu é que deixou muita gente indignada
e revoltada e, hoje, ainda recebo uma cobrança muito grande, Presidente, lá, no nosso Estado, por conta
dessa arbitrariedade, por conta dessa truculência que
foi a nossa mudança de horário. E nós, o povo do Acre,
num projeto do então Deputado Federal Flaviano Melo,
tivemos um referendo...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC)
– ... e o povo do Acre foi às urnas e disse que não
aceitava aquela mudança de horário; “Não queremos
mudar de horário.” E esse projeto veio aqui para o
TSE, foi regulamentado pelo TRE, veio aqui para o
TSE, que não tomou a decisão, deveria tê-la tomado,
para de imediato voltar o nosso horário, encaminhou
aqui para o Senado, e aqui travamos uma verdadeira
guerra, uma verdadeira guerra, alguns criando todos
os tipos de mecanismos para emperrar, para atrasar,
conseguimos levar até a Presidente Dilma...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – ...
e ela vetou, vetou argumentando que o Pará, o Amazonas não queriam aquela lei. Encaminhou de novo à
Câmara Federal, e a verdade é que foram criados todos
os tipos de mecanismos para que a vontade do povo
acriano não prevalecesse. E eu, que sempre tive muitas divergências com o Deputado João Correia, muitas
divergências, respeito a posição dele, é um professor
da Universidade, foi um excelente Deputado Estadual
comigo, tive o prazer de ser Deputado Estadual com
o João, foi Deputado Federal, e, hoje, acompanhando
pela imprensa, recebi a notícia e fui ali em frente ao
Palácio do Planalto, lá, numa barraquinha, e me disse
assim: “Olha, Petecão, o Acre me deu a vida, eu estou
disposto a dar minha vida para que se possa valer a
vontade do povo.”
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Então, estou aqui, prestando a minha solidariedade ao João Correia pela sua coragem. E queria também
pedir a todo aquele acriano que está indignado como
João Correia, que está indignado como eu sempre estive – sempre tive a oportunidade de dizê-lo –, que nós
possamos fazer um levante. Nós não podemos aceitar.
Eu vi o João Correia hoje, ali, fazendo a parte dele.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – E
aqui essa decisão não é uma decisão de João Correia,
não é uma decisão de Petecão, não é uma decisão de
Flaviano, é uma decisão da maioria do povo do Acre.
Mas, como nós vivemos num regime de ditadura branca
no Acre, o Governador não teve a humildade de aceitar
a decisão do povo.
Aquele gesto de hoje do João Correia alguns
membros da imprensa do nosso Estado tentam anarquizar, tentam ridicularizar. Mas hoje eu parei para
fazer uma reflexão e vi que o João está correto. Ele
disse: “Olhe, Petecão, não tenho mandato mais”. E
não queria que ficasse aqui essa posição como do
ex-Deputado: “Esta posição aqui é de um acriano que
está indignado por ver a vontade do nosso povo não
ser cumprida.” Está ali. Ele disse: “Eu tenho certeza de
que, uma hora, a Presidente Dilma vai me ver aqui”.
Ele colocou lá algumas faixas e vai fazer valer, vai fazer ser respeitada a vontade popular.
Nós vivemos num regime democrático e não existe, no regime democrático, nenhum instrumento mais
forte do que o referendo. É a vontade direta do povo.
É o povo dizendo.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
O povo, quando vota no parlamentar, quando deposita
seu voto num Senador, num Deputado Federal, num
Deputado Estadual, ele me está dando poderes para
que eu o represente aqui no Parlamento. Mas, quando
o povo vai às urnas, é a democracia direta. Nem por
isso a vontade do povo do Acre foi respeitada.
Então, esta é a minha fala nesta noite de hoje...
Até peço desculpas. Emociono-me, porque é difícil,
gente. Às vezes, as pessoas vendem aqui uma imagem como se, no Acre, nós vivêssemos num paraíso.
Não é verdade. Não é verdade.
Ontem fiz aqui um discurso referente às acusações caluniosas que são feitas. Hoje fui ao DNIT, junto
com os Deputados Flaviano Melo, Marcio Bittar, Antônia Lúcia, levar aqueles panfletos...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
... que foram distribuídos lá naquela solenidade, lá na
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BR-364, que diziam que, se a BR não saísse, Senador Romero Jucá, o culpado seria o Petecão. Como eu
sou o culpado, se aqui eu faço parte da base de sustentação da Presidente Dilma? Como que o Flaviano
é culpado, se o Flaviano é do PMDB, do seu Partido,
que é o Partido que dá a maior sustentação para a
Presidente Dilma?
E, hoje, eu até agradeço a forma que o General
Fraxe nos recebeu. Ele ficou indignado, porque ele foi
usado, junto com o Ministro dos Transportes, que foi
lá na solenidade realizada no Acre – para a qual eles
não tiveram a consideração de nos convidar –, onde
foram distribuídos aqueles panfletos.
Então, fica aqui o nosso registro, a minha solidariedade ao acriano João Correia – ele não quer ser
tratado como ex-Parlamentar, ex-Deputado Federal,
professor da Universidade, Deputado Estadual – por
esse gesto. Esse gesto heróico: está ali botando a vida
dele para mostrar…
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
… para o Brasil… E eu queria aqui pedir para a TV
Senado, se fosse possível, ir lá cobrir. Cobrir, porque
aquele ato ali é o ato de um acriano que está querendo justiça, que está pedindo que a vontade do povo
acriano seja respeitada.
E, mais uma vez, presto minhas condolências a
família Orleir, pelo falecimento do nosso ex-Governador.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Sérgio Petecão, a Mesa do Senado
se associa a V. Exª nas condolências ao povo do Acre
e à família Cameli pelo falecimento do ex-Governador
Orleir Cameli.
Com a palavra, a Senador Ana Rita.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da
Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, venho
a esta tribuna hoje para destacar o lançamento, na última segunda-feira, na Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa daqui do Senado Federal,
do Movimento Ação Integrada – por uma ação ativa
na reinserção social dos egressos e vulneráveis ao
trabalho escravo contemporâneo.
O movimento foi lançando durante a audiência
pública no âmbito da Subcomissão Permanente para
Enfrentamento do Tráfico Nacional e Internacional de
Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo. O autor do
pedido para realização da audiência pública foi o Senador Paulo Davim.
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O programa promove a qualificação profissional e
reinserção de trabalhadores e trabalhadoras egressos
da escravidão contemporânea no mercado de trabalho, por meio da alfabetização e qualificação de mão
de obra, e será replicado pelo País.
A iniciativa conta com o apoio técnico da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Ministério
do Trabalho e Emprego, que, por meio da Secretaria
de Inspeção do Trabalho (SIT), empenha esforços para
institucionalizar a proposta e integrá-la às atribuições
da fiscalização trabalhista.
Nos últimos três anos, a Ação Integrada já reinseriu no mercado 434 trabalhadores e trabalhadoras resgatados pelos auditores fiscais do trabalho. A iniciativa
é desenvolvida em parceria com instituições públicas
e privadas, como a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Mato Grosso, Ministério Público
do Trabalho, Universidade Federal de Mato Grosso,
Sesi, Senai e outros parceiros.
Estudos feitos pelos auditores fiscais do trabalho,
com base nos resgates executados no Estado de Mato
Grosso, constatam que o aliciamento no Estado ocorre
com trabalhadores analfabetos ou com o ensino fundamental incompleto. A maioria é da própria região ou
de outras localidades, mas fixa residência no Estado.
Geralmente, são trabalhadores com idades entre 18 e
44 anos; 60% são reincidentes no trabalho escravo e
85% nunca fizeram cursos profissionalizantes.
O Movimento Ação Integrada vem ao encontro da
necessidade de combater a reincidência desses trabalhadores e trabalhadoras para que eles não precisem
mais se submeter à condição de trabalho escravo. A
expectativa agora é que o programa seja institucionalizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para que
se torne um projeto de Governo, em favor da sociedade.
O Ministério do Trabalho e Emprego já está se
envolvendo e conhecendo o projeto, e, aqui, de público,
faço um apelo para que o nosso Governo, o Governo
da Presidenta Dilma, institucionalize e expanda o projeto para todo o País. Replicar o programa para outros
Estados pode ajudar o Brasil a dar mais um passo importante na luta contra o trabalho forçado.
Com a expansão do programa, poderemos continuar sendo referência para outros países que têm buscado a experiência brasileira para combater este crime.
Sabemos que a impunidade é uma das maiores
dificuldades para erradicar o trabalho escravo no Brasil.
No entanto, só reprimir não é suficiente para combater
este crime. É preciso parcerias e ações como essa que
está em desenvolvimento no Estado de Mato Grosso
para acabarmos de vez com essa chaga inadmissível
que, volto a destacar, não é um problema exclusivo
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do Brasil ou de países em desenvolvimento, mas de
todo o mundo.
De acordo com a Organização Internacional do
Trabalho, existem mais de 21 milhões de pessoas vítimas do trabalho forçado no mundo. Quase dois milhões
desses trabalhadores e trabalhadoras estão na América Latina. De 2005 até o ano de 2011, foram resgatadas do trabalho escravo, só no Brasil, 40 mil pessoas.
Os lucros dos que exploram os trabalhadores e
trabalhadoras chegam a US$30 bilhões por ano. O custo
da coerção, ou seja, o que os trabalhadores e as trabalhadoras deixam de receber por estar submetidos a essa
forma de exploração, Sr. Presidente, chegam a mais de
US$21 bilhões por ano no mundo, sendo US$3,6 bilhões
na América Latina. São dados vergonhosos!
No Brasil, calcula a OIT – Organização Internacional do Trabalho, embora a questão seja imediatamente
associada ao setor rural, o trabalho escravo também
ocorre em áreas urbanas, sobretudo na construção civil
e na indústria têxtil, setores que aproveitam a força de
trabalho de países, notadamente Bolívia e Paraguai.
Além do projeto Ação Integrada por uma ação
ativa de reinserção social dos egressos e vulneráveis
ao trabalho escravo contemporâneo, nosso mandato apoia a Proposta de Emenda à Constituição 57A,
que tramita, pasme, Sr. Presidente, há 14 anos no
Congresso Nacional. E eu defendo profundamente a
aprovação dessa PEC.
A PEC altera o artigo 243 da Constituição para
determinar que as propriedades rurais e urbanas de
qualquer região do País onde for localizada a exploração
de trabalho escravo sejam expropriadas e destinadas
à reforma agrária e a programas de habitação popular,
sem qualquer indenização ao proprietário.
Acreditamos ser essa proposta uma das mais eficientes medidas para o combate ao trabalho escravo
em nosso País e indispensável para acabarmos com
essa vergonha que é o trabalho forçado.
Nesse sentido, Sr. Presidente, demais Senadores
e Senadoras, faço novamente aqui um apelo para que
a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprove a PEC 57A o mais breve possível e que
o Relator, o Senador Aloysio Nunes, não modifique o
conteúdo aprovado no ano passado pela Câmara Federal. Estamos em débito com a sociedade por ainda
não ter aprovado essa mudança na Constituição Federal. Alterar o texto da PEC aqui no Senado só atrasaria
ainda mais a aprovação da proposta, pois obrigaria o
retorno da PEC à Câmara dos Deputados.
Destaco que, das alterações pretendidas pelo Relator e também por organizações que vêm solicitando
mudanças na PEC, pelo menos parte delas poderá ser
feita na regulamentação da PEC. Então, não podemos
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temer, porque modificar a PEC aqui no Senado não é
bom. Se isso ocorrer, ela retornará à Câmara dos Deputados. Vamos aprová-la o quanto antes e dar esse
presente à sociedade brasileira depois de tantos anos.
(Soa a campainha.)
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Aproveito,
Sr. Presidente, o meu pronunciamento para abordar
rapidamente outro caso lamentável relacionado à temática que me traz a esta tribuna.
Quase dez anos após o assassinato de três fiscais do Ministério do Trabalho e de um motorista, em
Unaí, em Minas Gerais, nenhum dos acusados pelo
crime foi a julgamento até agora. O primeiro julgamento
só deve acontecer em agosto, e a nossa expectativa,
como Senadora e Presidenta da Comissão de Direitos
Humanos, é a de que os executores e os mandantes
do crime sejam condenados.
Esperamos que justiça seja feita para esse bárbaro
crime, conhecido como “chacina de Unaí”, que ocorreu
na zona rural daquele Município enquanto três auditores
fiscais do trabalho e o motorista deles faziam vistoria e
fiscalização em fazendas da região. Eles foram vítimas
de uma emboscada e morreram com tiros na cabeça.
Depois de investigar o crime, a Polícia Federal indiciou
como mandantes os irmãos Antério e Norberto Mânica.
Apontado como um dos executores, Rogério Alan Rocha
Rios, que está preso provisoriamente, é quem deve ir a
júri popular em agosto. Não vejo, Sr. Presidente, outro
resultado senão a condenação.
Em pleno século XXI, não é mais possível conviver
com a impunidade e com o trabalho escravo. Lembro
que o trabalho escravo...
(Soa a campainha.)
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – ...é um
crime de grave violação dos direitos humanos e dos
princípios fundamentais no trabalho, que, ao lado do
trabalho infantil e do tráfico de pessoas, é a antítese
mais clara do trabalho decente.
Era o que eu tinha para o momento, Sr. Presidente.
Quero agradecer o tempo que me foi concedido
e dizer que nós esperamos que a PEC 57A seja aprovada o mais rápido possível para que possamos ter
uma sociedade melhor, uma sociedade de paz, em
que as pessoas possam trabalhar, e trabalhar com
dignidade, sem se submeter ao trabalho escravo, ao
trabalho desumano, que nós deveremos, com certeza,
repudiar permanentemente.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N° 406, DE 2013
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Senhor Ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (SECOM-PR),
informações a respeito do constante na planilha publicada pela SECOM-PR denominada: INVESTIMENTO
EM MÍDIA – GOVERNO FEDERAL (Poder Executivo)
– Total Administração Direta (Todos os Órgãos) + Indireta (empresas que não concorrem no mercado),
período 2000 a 2011.
Conforme consta da planilha, no período 2000 a
2002, a SECOM-PR não realizou diretamente investimentos em mídia. Porém, a partir de 2003 – primeiro ano
do Governo Lula – a Presidência da República passou
a registrar esse tipo de despesas, de um inicial de R$
47 milhões, em 2003, até atingir o montante de R$ 194
milhões, em 2009. Diante desse quadro, solicitamos:
a) Planilha com detalhamento dos investimentos de mídia da SECOM
PR, ano a ano, desde 2003, discriminando os
valores investidos por meio (Televisão, Jornal,
Radio, Revista, Internet, Outdoor, Cinema e
Mídia Exterior);
b) Quais foram as campanhas publicitárias
que receberam investimentos da SECOM-PR,
desde 2003, informando o seu objeto, o investimento realizado, o período de veiculação e o
meio (Televisão, Jornal, Radio, Revista, Internet, Outdoor, Cinema e Mídia Exterior).
Justificação
O sitio da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (SECOM-PR) publicou recentemente os dados de investimento de mídia do Governo
Federal, desagregados por diversos critérios, desde o
ano 2000 até 2011. Porém, a publicação não detalha
os meios de comunicação utilizados e as campanhas
publicitárias realizadas pela SECOM-PR.
Conforme divulgado, desde o início de 2003 –
período das gestões do PT na Presidência da República – a SECOM-PR investiu, diretamente, mais de R$
1,2 bilhão (R$ 1 bilhão nos 8 anos do governo Lula e
o restante nos 2 anos da atual gestão).
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Chama a atenção verificar que, entre 2000 e
2002, não houve registro de gastos realizados por
essa Secretaria, o que mostra a adoção de uma nova
política e de novos procedimentos na pasta.
Ante o exposto, o presente requerimento vem
no sentido de dar maior transparência à aplicação dos
investimentos em mídia pela Presidência da República.
Sala das Sessões, – Senador Aloysio Nunes,
Líder do PSDB.
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO Nº 407, DE 2013
REQUEIRO, nos termos do Artigo 50, § 2º da
Constituição Federal, combinado com Artigo 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado ao Excelentíssimo Ministro de Estado do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Senhor
FERNANDO PIMENTEL, pedido de informações, no
sentido de se obter esclarecimentos, junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, sobre o Fundo Amazônia, que tem por finalidade
captar doações para investimentos não reembolsáveis
em ações de prevenção, monitoramento e combate ao
desmatamento, e de promoção da conservação e do
uso sustentável das florestas no Bioma Amazônia, nos
termos do Decreto nº 6.527, de 1º de agosto de 2008.
Reporto-me a noticia veiculada no jornal O Estado de São Paulo, sobre o Fundo Amazônia, a seguir
transcrita :
“ Criado há cinco anos para financiar projetos
de preservação da floresta, o Fundo Amazônia
já recebeu um “cheque” de R$ 1,29 bilhão, mas
só desembolsou 11,4% desse total. Por causa
da demora, o Brasil agora tenta renegociar com
países doadores, Noruega e Alemanha, a ampliação do prazo para aplicação dos recursos,
inicialmente previsto para dezembro de 2015.
O fundo é formado por doações da Noruega, Alemanha e da Petrobrás. A captação de
recursos está condicionada à redução das
emissões de gases efeito estufa resultantes
do desmatamento. A verba é repassada para
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), encarregado de analisar,
aprovar, contratar e acompanhar os projetos.
As dificuldades do Fundo Amazônia não se
limitam à aprovação de projetos ou liberação
de recursos. Iniciativas muitas vezes demoram
para sair do papel mesmo após o sinal verde
ser dado. O município de Jacundá (PA) é um
exemplo. Desde agosto, a cidade tem autorização para executar um projeto de gestão am-
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biental no valor de R$ 820 mil, mas até agora
nenhum centavo foi usado.”
Como o Fundo Amazônia é gerido pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES – presidido por Vossa Senhoria – que também
se incumbe da captação de recursos, da contratação
e do monitoramento dos projetos e ações apoiados,
e conta com um Comitê Orientador – COFA, com a
atribuição de determinar suas diretrizes e acompanhar os resultados obtidos; e com um Comitê Técnico
– CTFA, nomeado pelo Ministério do Meio Ambiente,
cujo papel é atestar as emissões oriundas de desmatamentos na Amazônia, julgo oportuno, como Senador
do Estado do Pará, fazer algumas considerações e
solicitar-lhe informações que esclareçam alguns pontos sobre a efetividade da aplicação dos recursos do
Fundo Amazônia.
Sabe-se que os projetos elegíveis pelo Fundo
Amazônia devem ter por escopo contribuir direta ou
indiretamente para a redução do desmatamento na
Amazônia. Para isso, até 20% dos recursos do Fundo
poderão ser utilizados no desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento
em outros biomas brasileiros, atendidas as diretrizes
estabelecidas pelo COFA, bem como as diretrizes do
Plano Amazônia Sustentável – PAS e do Plano de
Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAM., para as seguintes frentes de
investimento:
• Florestas Públicas e Áreas Protegidas (Gestão
e Serviços Ambientais);
• Atividades Produtivas Sustentáveis;
• Desenvolvimento Científico e Tecnológico ; e
• Desenvolvimento Institucional e Aperfeiçoamento de Mecanismos de Controle.
Entretanto, Senhor Presidente, a matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo aponta se de
um lado há o desgaste do BNDES no que se refere a
agilidade na aplicação de recursos, de outro constata
desgaste da Imagem do Brasil no cenário internacional
quanto ao desempenho de suas instituições públicas
relacionadas a gestão sustentável dos recursos naturais da Amazônia.
A realidade é que os municípios cuja base econômica está relacionada ao uso sustentável dos recursos
naturais da floresta amazônica enfrentam dificuldades
de equacionar as questões de sustentabilidade econômica, social e ambiental, e os órgãos estaduais de meio
ambiente OEMAS, possuem limitações para atender de
forma precisa as exigências do Fundo da Amazônia.
É importante destacar que as prefeituras municipais possuem limitações para atender de forma precisa
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as exigências do FA. As severas restrições enfrentadas
pelas prefeituras não são consideradas como itens a
serem apoiados pelo FA, e as organizações representantes dos Municípios estão distantes dos debates e
oportunidades oferecidos pelo FA.
Oportunamente registro que as frentes de investimentos apoiados pelo FA estão alicerçados em eixos
estratégicos concebidos em 2004 no PPCDAM (Plano
de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento
da Amazônia Legal).
Entretanto, nestes 09 anos não se avaliou com
clareza se as premissas e pressupostos adotados
pelo PPCDAM, se confirmaram ou se são ainda válidos, e se estão cumprindo a função de instrumento
de orientação aos investimentos eficazes a serem
apoiados para o combate ao desmatamento ilegal, e
nem se estabeleceu articulação política institucional
entre as instituições federais que, até agora, tem tido
desempenho insuficiente perante o combate eficaz do
desmatamento.
Ante os fatos requeiro que Vossa Senhoria esclareça os seguintes pontos, sobre a efetiva aplicação
do Fundo Amazônia :
1. Qual o montante dos recursos recebidos para o
Fundo Amazônia, pelo BNDES, desde sua constituição e quanto já foi efetivamente aplicado ?
2. Se confirmado o baixo nível de aplicação dos
recursos disponíveis, conforme nota da imprensa, em apenas 11%, quais as razões deste resultado e que medidas o BNDES está adotando
para acelerar esta aplicação?
3. Quais os projetos aprovados, apoiados e em
análise para o Estado do Pará, nesse período e
respectivos valores?
4. Há estudos para atualizar o PPCDAM- Plano
de Ação Para Prevenção e Controle do desmatamento da Amazônia Legal, que remonta a 2004,
e que baliza a atuação do BNDES como gestor
do Fundo Amazônia ?
5. De que forma poderá ser fortalecida a articulação institucional entre BNDES e SUDAM para
auxiliar o acesso dos Municípios ao atendimento
das exigências do FA ?
6. Há estudos para simplificar as regras, com
o intuito de ampliar o acesso de instituições ao
apoio do FA, como também, de agilizar a análise
do BNDES, no sentido de apoiar os projetos de
pequenos municípios?
Plenário do Senado Federal, em 08 de maio de
2013. – Senador Jader Barbalho, PMDB/PARÁ.
(À Mesa, para decisão.)
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REQUERIMENTO Nº 408, DE 2013
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal, e
no arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado
Federal, solicito ao senhor Ministro de Minas e Energia que sejam prestadas as seguintes informações,
referentes as obras de modernização da Refinaria de
Manaus.
1. Qual o planejamento idealizado para implementação dos projetos de modernização da Refinaria
de Manaus – REMAN;
2. Qual o montante destinado para este empreendimento, bem como se esses valores já estão
previstos no orçamento e se estão reservados;
3. Se há um planejamento de prazo para o início e
fim das atividades de modernização da estrutura.
Justificação
O Amazonas, como é de público e notório, tem
grande capacidade e potencial para produção de petróleo e seus derivados, não por isso, têm na sua capital,
Manaus, uma refinaria de petróleo capaz de produzir
diesel, gasolina, querosene etc.
Todavia, a sua estrutura atual é ultrapassada e
não obedece mais aos rigorosos meios de controle de
poluição, vez que a produção dos derivados de petróleo
ocorre com muita produção de enxofre, o que agride o
meio ambiente e que não é mais aceitável em se tratando dos modernos equipamentos já existentes para
esse tipo de atividade.
Logo, faz-se mister a rápida liberação dos recursos para a reestruturação da REMAN, conforme foi
previsto nos estudos técnicos já apresentados, a fim
que este empreendimento esteja adequado as novas
exigências de controle de poluição do meio ambiente.
Sala das Sessões, 8 de Maio de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO Nº 409, DE 2013
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas ao senhor Ministro de Minas e Energia,
no âmbito da Eletrobrás, as seguintes informações
acerca do desmembramento operacional, que está
em fase de implementação por esta holding, da
empresa Amazonas Energia, afetando diretamente
as operações de geração e transmissão de energia
elétrica no estado:
1. Qual(is) o(s) estudo(s) subsidiaram essa decisão da Eletrobrás em desmembrar as operações
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da Amazonas Energia? Na existência desse estudo, fornecê-lo na íntegra.
2. Quais os principais motivos que levaram essa
holding a propor o desmembramento da Amazonas Energia?
3. Esse desmembramento representará melhoria
na qualidade do serviço de geração e distribuição de energia? Qual a perspectiva de melhora
do serviço com tal operação?
4. Quais serão os benefícios para a região em
transferir as atividades de geração e transmissão
de energia elétrica para a Eletronorte?
5. Essa política de incentivo à demissão voluntária se dará sobre que bases?
6. Quantos serão os funcionários afetados? Quantos por cento do total de funcionários hoje existentes isso representa?
7. O que acontecerá com os demais funcionários
da empresa Amazonas Energia que não aderirem ao plano de demissão voluntária proposto?
8. Qual será o destino dos demais funcionários
da empresa Amazonas Energia que não serão
demitidos?
9. O corte de funcionários não representará piora
na prestação do serviço de energia elétrica no
estado, o qual já é deficiente?
10. Há planos de expansão da atividade energética voltados para o estado do Amazonas e assim melhorar a geração e distribuição de energia
elétrica da região?
Justificação
A região Norte ostenta os piores Índices de qualidade no fornecimento de energia do País. Um dos aspectos que confirmam essa afirmativa é justamente o
intervalo de tempo sem energia na região Norte, que
é o maior do que em outras regiões.
No Amazonas, empresas e residências tiveram
interrupção no fornecimento de energia elétrica por
mais de 65 horas, isso sem mencionar os recentes
episódios de “apagões” que atingiram inclusive outras
cidades próximas que compõe a região metropolitana
de Manaus, os quais duraram mais de 3 horas com
grande parte da cidade as escuras.
Esse alto índice de interrupções fez com que as
distribuidoras de energia da região Norte tivessem posição de destaque entre as empresas que mais tiveram
de pagar compensações aos seus clientes.
Tais fatos tornam-se extremamente prejudiciais
para a região, principalmente, no que concerne aos
investimentos das grandes indústrias no pólo industrial de Manaus, bem como da geração de renda e
emprego no interior do Amazonas, tendo-se em vista
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que empresas que exploram minérios e beneficiam
produtos necessitam de energia elétrica de qualidade
para prosseguir com suas atividades.
Todavia, a falta de energia elétrica não atinge somente a questão econômica da região, mas também,
prejudica diretamente a população no que se refere à
aplicação das políticas públicas, uma vez que a falta
de energia elétrica interfere, inclusive, em questões
de saúde pública, transmissão de informações e dados entre os entes públicos, dentre outras situações
correlatas.
Diante dessas questões é extremamente preocupante a proposta apresentada pela holding Eletrobrás, em desmembrar as operações da empresa
Amazonas Energia, em duas outras empresas, a
Amazonas Distribuição e a Amazonas Geração e
Transmissão, além de posteriormente incorporar as
atividades da concessionária de geração e transmissão à Eletronorte.
Importante mencionar ainda que dentro do planejamento da empresa, conforme foi noticiado nos mais
diversos meios de comunicação da região, que será
implementado um programa de demissão voluntária,
que atingiria cerca de 5 mil funcionários, e em ato posterior isso representaria a unificação de operações e
escritórios na região.
É preocupante tal situação em razão da região
norte do país e, principalmente, o estado do Amazonas terem um dos piores índices de geração e transmissão de energia do país, e com o encolhimento da
presença da empresa na região isso pode acarretar
em sérios danos a qualidade da prestação de serviço
de fornecimento de energia elétrica.
O que se busca na atualidade é sim expandir
o fornecimento e geração de energia na região,
proporcionando á população um serviço contínuo
e de qualidade de energia, assim como atender a
demanda crescente advinda do polo industrial de
Manaus e do crescimento econômico do entorno
da cidade, mais especificamente na região metropolitana de Manaus.
Portanto, buscar a eficácia na prestação desse
serviço deve ser uma meta da Eletrobrás para a região,
fazendo com que haja melhoria na qualidade e continuidade da energia elétrica fornecida à população e,
por isso, qualquer modificação deve ser amplamente
discutida com todos os setores da sociedade interessadas a fim de buscar um consenso sobre a geração
e distribuição de energia no estado.
Sala das Sessões, 6 de Maio de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
(À Mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO Nº 410, DE 2013
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas
ao senhor Ministro do Meio Ambiente, as seguintes
informações acerca da concretização do Plano Nacional de Resíduos Sólidos no que concerne à implementação da Política de Logística Reversa nos estados e
municípios com base na Lei Federal nº 12.305/2010:
1. Há um planejamento por parte deste Ministério
no sentido de implementar a política de logística
reversa nos órgãos federais presentes nos municípios do estado do Amazonas?
2. Há Acordos Setoriais ou Termos de Compromisso vigentes entre o Poder Público Federal e
fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes para dar correta destinação aos resíduos sólidos da administração pública?
3. Há exemplos de órgãos federais no estado do
Amazonas que já tenham iniciado a implementação da Logística Reversa para os bens inservíveis
e que devem ter uma correta destinação?
4. Haverá investimentos por parte deste Ministério para incentivar a implementação dessa política de correta destinação de resíduos sólidos
a começar pelos órgãos federais existentes nos
estados da federação?
5. Se já existentes, quais são os investimentos
aplicados em projetos de Logística Reversa na administração pública federal e em quais estados?
6. Como está sendo realizada a fiscalização da aplicação dos ditames previstos tanto na Lei Federal nº
12.305/12, quanto no Decreto nº 7.404/2010, no que
se refere à Logística Reversa?
Justificação
A legislação ambiental brasileira tem sido reconhecidamente, tanto em termos nacionais como internacionais, como uma das mais completas e inovadoras
no que se refere à criação de meios e mecanismos
capazes de buscar e aplicar os fundamentos do desenvolvimento sustentável.
Pode-se ressaltar nesse ponto a Lei 12.305 de 02
de agosto de 2010, a qual institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, onde se adota como princípio basilar
a busca da preservação dos recursos ambientais através
da correta destinação dos resíduos sólidos produzidos
pela sociedade brasileiras nas suas mais diversas atividades, a fim de minorar os impactos causados pelo
consumo dos mais diversos produtos, principalmente,
os que contam com insumos tóxicos, como, pilhas, baterias, componentes tecnológicos dentre tantos outros.
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Levando sempre em consideração que muitos
desses resíduos produzidos podem ser reutilizados
ou reciclados gerando renda, valor social e agregando valores a outros produtos, como se percebe, por
exemplo, no art. 6º, incisos IV, V e VI da referida lei.
Diante de tais questões, e das determinações
previstas no dispositivo supramencionado, fez-se necessário lançar mão da promulgação do Decreto nº
7.404, de 23 de dezembro de 2010, o qual tem por
objetivo primordial regulamentar a correta aplicação
da Lei 12.304, de 02 de agosto de 2010, de acordo
com as suas bases e princípios.
E dentro dessa questão, pode-se observar como
um importante ponto a ser observado e implementado
tanto pelo poder público (União, estado e Municípios)
como pela iniciativa privada, qual seja, a Política de
Logística Reversa.
Essa política tem como princípio a correta destinação dos resíduos sólidos produzidos pela sociedade
a fim de que possam, inclusive, ser fonte de renda e
riqueza para a população com a sua reutilização quando possível, o que afetará diretamente a perpetuação
dos recursos naturais hoje existentes, o que dentre
outras palavras consta no art. 13 do referido Decreto:
Art. 13. A logística reversa é o instrumento de
desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta
e a restituição dos resíduos sólidos ao setor
empresarial, para reaproveitamento, em seu
ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada.
Sendo assim, essa nova política ambiental prevista no ordenamento jurídico brasileiro tem como objetivo basilar a implementação de uma nova cultura na
sociedade como um todo, a qual possivelmente criaria
uma nova forma de organização empresarial específica
para a aplicação da logística reversa a qual espera-se
ter impactos diretos na redução da poluição ambiental
sendo necessário que políticas públicas eficientes sejam
implementadas para em cooperação com a iniciativa
privada e a sociedade possa-se lograr o êxito desejado.
Sala das Sessões, 8 de Maio de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 411, DE 2013
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas
ao senhor Ministro de Minas e Energia as seguintes
informações sobre o aumento da capacidade de produ-
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ção, distribuição e armazenamento de combustível no
estado do Amazonas que recentemente sofreu com a
falta de álcool e, posterior, falta de gasolina em razão
da falta de estrutura para armazenamento em grande
quantidade desses combustíveis:
1. Qual é o montante a ser investido até o ano de
2014 na construção e ampliação da capacidade
de armazenamento e distribuição de combustíveis
na Região Norte? Detalhado por estado.
2. Quais projetos visam minorar a situação da
falta de capacidade de armazenamento de combustível no estado do Amazonas para que cidades, principalmente, do interior tenham melhores
condições de suportar a falta de distribuição de
combustíveis?
3. Há planos de instalação de estrutura de armazenagem de combustíveis em cidades do interior
do estado, em caso positivo, quais as cidades a
serem contempladas?
4. Qual é o planejamento para melhorar e aumentar a distribuição de combustíveis no estado do
Amazonas para que ela seja realizada de uma
forma perene durante o ano todo? 5. Quais são
os planos para aumentar a produção de gasolina e assim atender a demanda crescente que
se percebe a cada ano no Brasil?
Justificação
A região Norte do país tem como expoente da
produção e consumo crescente de combustíveis fósseis
o estado do Amazonas, estado esse que apresenta altos índices de crescimento econômico e de consumo
interno, muito em razão do desenvolvimento da sua
capital, Manaus.
Todavia, na ultima década, cidades importantes
do interior do estado também apresentam melhoras
em suas economias, aumentando a população interna e, com isso, as demandas por serviços e produtos,
dentre eles a maior utilização de combustíveis fósseis
para abastecer os veículos automotores, embarcações
e, até mesmo para geração de energia.
O aumento dessa demanda, principalmente, por
combustíveis fósseis, não foi acompanhada da devida ampliação da capacidade de armazenamento e
distribuição, acarretando na escassez desse produto
em algumas épocas do ano, como exemplo, finais de
ano, onde se percebe o aumento do consumo em 10%
em comparação com o primeiro trimestre de cada ano.
O que se percebe então é que na região norte
como um todo se tem estruturas obsoletas e incapazes de garantir a correta distribuição de combustíveis
durante todo o ano em razão, por exemplo, da falta de
portos que recebam a contento a grande quantidade
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de embarcações que trazem combustíveis fósseis
para a região.
Tais fatos tornam-se extremamente prejudiciais
para a região, principalmente, no que concerne aos
investimentos das grandes indústrias no pólo industrial
de Manaus, bem como da geração de renda e emprego
no interior do Amazonas, tendo-se em vista que essas
empresas demandam também por combustíveis fósseis para diversas atividades de produção.
Todavia, a falta da correta distribuição e armazenagem de combustíveis fósseis não atinge somente a
questão econômica da região, mas também, prejudica
diretamente a população, principalmente, aquela mais
carente do interior do estado, uma vez que a geração de
energia elétrica depende ainda da queima de combustíveis fósseis, afetando até mesmo a correta aplicação
de políticas públicas dessas localidades.
No mês de setembro ultimo, por mais de uma
vez, tanto a capital do Amazonas quanto diversas
cidades do interior do estado, sofreram um verdadeiro desabastecimento de álcool e, posteriormente,
de gasolina, por um período aproximado de 30 dias,
onde se viam postos de gasolina fechados por falta
de combustível disponível para a venda, contingenciamento de combustível no interior para que as cidades não ficassem às escuras, dentre outras situações
que trouxeram diversos infortúnios à população em
razão da falta de capacidade de distribuição desses
combustíveis através dos rios da região que à época
estavam muito secos.
Assim, é importante reconhecer que a situação
é preocupante e, por isso, os investimentos devem ser
realizados de forma urgente tanto em relação às distribuidoras de combustíveis, quanto no que se refere
ao transporte e armazenagem desses produtos, principalmente, no interior do estado, criando e ampliando
as estruturas capazes de atender adequadamente a
demanda crescente que se percebe nos últimos anos.
Sala das Sessões, 6 de Maio de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – 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 412, DE 2013
Requeiro nos termos do artigo 218 do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja inserido em ata
de voto de pesar pelo falecimento do Sr. Silvio Márcio
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Conde de Paiva e nos termos do artigo 221, I, a apresentação de condolências a sua família.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Sala das Sessões, – Senador Benedito de Lira,
(PP-AL).
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado e projeto de resolução que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 165, DE 2013
Institui o Prêmio Senador Jonas Pinheiro
do Mérito Agropecuário e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído o Prêmio Senador Jonas Pinheiro do Mérito Agropecuário, a ser concedido anualmente a pessoas físicas ou jurídicas brasileiras que se
hajam destacado pela prestação notória de relevantes
serviços em prol do desenvolvimento da agricultura e
da pecuária.
Parágrafo único. Os relevantes serviços a que se
refere o caput deste artigo definem-se como iniciativas
de cunho industrial, comercial ou tecnológico que comprovadamente promovam o crescimento da atividade
agropecuária, em âmbito nacional ou internacional.
Art. 2º A concessão do prêmio de que trata
esta Lei será determinada conforme critérios estabelecidos por comissão constituída paritariamente
por representantes da Presidência da República, do
Senado Federal, da Câmara dos Deputados e de
entidades da sociedade civil, escolhidos conforme
regulamento a ser editado pela comissão de que
trata este artigo.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A presente iniciativa tem por finalidade estimular
as ações voltadas ao progresso do agronegócio brasileiro, particularmente nos setores da de agricultura
e da pecuária.
A escolha do patrono a inspirar a premiação
proposta decorre da ideia de prestarmos justa homenagem a um dos pioneiros da extensão rural em
nosso país.
Ardente defensor das causas do campo, Jonas
Pinheiro é, ao mesmo tempo, um símbolo do desen-
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volvimento de Mato Grosso e da luta pela valorização
do setor agrário nacional.
Sempre operoso e combativo, não só aqui neste Parlamento, ao longo de seus vários mandatos de
Deputado e de Senador, como também em todas as
instâncias onde pertinazmente atuava, esse homem de
virtude simples, mas de muita firmeza, prestou inestimáveis serviços ao desenvolvimento do agronegócio
nacional, semeando com afinco muitos dos frutos que
hoje colhemos com orgulho.
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Um homem que, nascido nos recônditos da solidão pantaneira, compreendeu, como poucos, a vocação rural de nossa Nação.
Eis por que, ao submetermos esta proposição
aos ilustres pares, estamos certos de contar com seu
apoio em ambas as Casas do Congresso.
Sala das Sessões, – Senador Jayme Campos,
DEM – MT.
(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte
em decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 167, DE 2013
Reduz alíquotas de tributos incidentes em
painéis fotovoltaicos e similares.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º No mercado interno, ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) os produtos
classificados na posição 8541.40 da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011.
Art. 2º A receita bruta de venda, no mercado interno, dos produtos classificados na posição 8541.40
da TIPI é isenta dos seguintes tributos:
I – Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/PASEP);
II – Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS).
Art. 3º A importação dos produtos classificados na
posição 8541.40 da TIPI é isenta dos seguintes tributos:
I – Imposto de Importação;
II – Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público incidente na Importação de
Produtos Estrangeiros ou Serviços do Exterior
(PIS/PASEP-Importação);
III – Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade Social devida pelo Importador de Bens
Estrangeiros ou Serviços do Exterior – (COFINS-Importação).
IV – Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Parágrafo único. A isenção de que trata o caput deste
artigo cessará quando o bem produzido no Brasil alcançar
condições similares às do importado quanto ao padrão de
qualidade, conteúdo técnico, preço e capacidade produtiva,
conforme regulamentação editada pelo Poder Executivo.
Art. 4º A estimativa do impacto orçamentário-financeiro deverá ser elaborada ou homologada por
órgão competente da União e acompanhada da respectiva memória de cálculo.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação e produzirá efeitos a partir do primeiro dia
do exercício financeiro seguinte ao de sua publicação.
Justificação
O esgotamento das fontes fósseis, mas cedo ou
mais tarde, tornará inadiável a adoção em massa das
fontes renováveis de energia em todo o mundo. Vários
países já estão se preparando para que essa transição ocorra sem sobressaltos para os seus habitantes.
Há uma conscientização global do enorme e negativo impacto que os gases de efeito estufa (GEE),
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produzidos principalmente por fontes fósseis de energia,
provocam no meio ambiente. Para combater o problema,
a esmagadora maioria dos países se comprometeu a
respeitar metas de redução de GEE.
Como resultado desse compromisso, na Europa já
é comum a produção de eletricidade a partir de células
fotovoltaicas instaladas em telhados de casas e em fachadas de edifícios. Isso só se tornou possível mediante
incentivos tributários e não tributários inseridos na legislação dos países membros da Comunidade Europeia.
No campo da produção de calor e frio, já há várias iniciativas visando substituir as fontes fósseis por
fontes renováveis. Exemplo disso é o Ato de Promoção
de Energias Renováveis no Setor de Calor, lei promulgada pelo Parlamento alemão.
O Brasil não pode ficar apenas observando esse
círculo virtuoso de iniciativas que vêm beneficiando
enormemente a economia dos países desenvolvidos
e produzindo uma externalidade extremamente positiva para o meio ambiente global. Precisamos aumentar
nossa participação no esforço de âmbito global.
A presente proposta visa reduzir a carga tributária
incidente sobre componentes de sistemas fotovoltaicos,
assim como promover o uso de energias renováveis
no setor de geração de calor.
Nosso propósito é facilitar o desenvolvimento
sustentável do suprimento de energia a partir de fonte
solar e promover as tecnologias de produção de calor
e frio a partir de fontes renováveis.
Pretendemos, com isso, instalar no País o mesmo
círculo virtuoso em andamento na Europa, por meio do
qual a redução de custos decorrente do aumento da
escala finalmente viabilizará o mercado de energias
renováveis brasileiro.
Como observação final, redigimos a proposição
de modo que a isenção de impostos incidentes na importação só contemple os bens sem similar nacional,
para não prejudicar os produzidos no País, sujeitos a
diversos tributos internos federais, como IPI, PIS-Pasep
e Cofins, além do sempre presente e oneroso ICMS,
de âmbito estadual.
Sala das Sessões, – Senador Wilder Morais.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO Nº 7.660,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
Produção de efeito
(Vide Decreto nº 7.742, de 2012)
(Vide Medida Provisória nº 578, de 2012)
Aprova a Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados – TIPI.
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A Presidenta da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos incisos I e II do caput
do art. 4o do Decreto-Lei no 1.199, de 27 de dezembro
de 1971, no Decreto no 2.376, de 12 de novembro de
1997, no inciso XIX do caput do art. 2o do Decreto no
4.732, de 10 de junho de 2003, e na Resolução Camex
no 94, de 8 de dezembro de 2011,
Decreta:
Art. 1o Fica aprovada a Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI anexa
a este Decreto.
Art. 2o A TIPI aprovada por este Decreto tem por
base a Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM.
Art. 3o A NCM constitui a Nomenclatura Brasileira
de Mercadorias baseada no Sistema Harmonizado –
NBM/SH para todos os efeitos previstos no art. 2o do
Decreto-Lei no 1.154, de 1o de março de 1971.
Art. 4o Fica a Secretaria da Receita Federal do
Brasil autorizada a adequar a TIPI, sempre que não
implicar alteração de alíquota, em decorrência de alterações promovidas na NCM pela Câmara de Comércio
Exterior – CAMEX.
Parágrafo único. Aplica-se ao ato de adequação
referido no caput o disposto no inciso I do caput do
art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional – CTN.
Art. 5o A Tabela anexa ao Decreto no 4.070, de
28 de dezembro de 2001, aplica-se exclusivamente
para fins do disposto no art. 7o da Lei no 10.451, de 10
de maio de 2002.
Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2012.
Art. 7o Ficam revogados, a partir de 1o de janeiro de 2012:
I – os arts. 10, 14 e 15 do Decreto no 7.567, de
15 de setembro de 2011;
II – os arts. 3o a 5o do Decreto no 7.604, de 10 de
novembro de 2011;
III – o Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006;
IV – o Decreto no 6.024, de 22 de janeiro de 2007;
V – o Decreto no 6.072, de 3 de abril de 2007;
VI – o Decreto no 6.184, de 13 de agosto de 2007;
VII – o Decreto no 6.225, de 4 de outubro de 2007;
VIII – o Decreto no 6.227, de 8 de outubro de 2007;
IX – o Decreto no 6.455, de 12 de maio de 2008;
X – o Decreto no 6.465, de 27 de maio de 2008;
XI – o Decreto no 6.501, de 2 de julho de 2008;
XII – o Decreto no 6.520, de 30 de julho de 2008;
XIII – o Decreto no 6.588, de 1o de outubro de 2008;
XIV – o Decreto no 6.677, de 5 de dezembro de 2008;
XV – o Decreto no 6.687, de 11 de dezembro de 2008;
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XVI – o Decreto no 6.696, de 17 de dezembro de 2008;
XVII – o Decreto no 6.723, de 30 de dezembro
de 2008;
XVIII – o Decreto no 6.743, de 15 de janeiro de 2009;
XIX – o Decreto no 6.809, de 30 de março de 2009;
XX – o Decreto no 6.890, de 29 de junho de 2009;
XXI – o Decreto no 6.905, de 20 de julho de 2009;
XXII – o Decreto no 6.996, de 30 de outubro de 2009;
XXIII – o Decreto no 7.017, de 26 de novembro
de 2009;
XXIV – o Decreto no 7.032, de 14 de dezembro
de 2009;
XXV – o Decreto no 7.060 de 30 de dezembro de 2009;
XXVI – o Decreto no 7.145, de 30 de março de 2010;
XXVII – o Decreto no 7.394, de 15 de dezembro
de 2010;
XXVIII – o Decreto no 7.437, de 10 de fevereiro
de 2011;
XXIX – Decreto no 7.541, de 2 de agosto de 2011;
XXX – Decreto no 7.542, de 2 de agosto de 2011;
XXXI – Decreto no 7.543, de 2 de agosto de 2011;
XXXII – Decreto no 7.614, de 17 de novembro
de 2011; e
XXXIII – Decreto no 7.631, de 1o de dezembro
de 2011.
Brasília, 23 de dezembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República. – Dilma Rousseff,
Guido Mantega.
Este texto não substitui o publicado no DOU de
26.12.2011 e retificado em 23.2.2012
(Às Comissões de Serviços de Infraestrutura;
e de Assuntos Econômicos, cabendo à última
a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 168, DE 2013
Determina o uso de energias alternativas
na geração de calor em edificações novas
de propriedade da União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Nos projetos de novas edificações de propriedade da União, os sistemas de aquecimento de
água e condicionamento de ar deverão prever o uso
de fontes renováveis para atendimento de, no mínimo,
cinquenta por cento das necessidades energéticas para
a produção de calor e de frio, na forma do regulamento.
§ 1º As fontes renováveis elegíveis para a utilização nos projetos de que trata o caput são:
I. Biomassa sólida, líquida ou gasosa;
II. Radiação solar;
III. Energia geotérmica;
IV. Vento.
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§ 2º Para a consecução do objetivo de que trata o
caput, poderá ser usada energia produzida localmente
ou a partir de geração distribuída.
§ 3º As novas edificações poderão escolher livremente o fornecedor de energia oriunda de geração
distribuída.
§ 4º Na compra de energia na forma do § 3º, as
novas edificações poderão ser agrupadas como um
único consumidor.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O esgotamento das fontes fósseis de energia, mas
cedo ou mais tarde, tornará inadiável a adoção em massa das fontes renováveis de energia em todo o mundo.
Vários países já estão se preparando para que essa transição ocorra sem sobressaltos para os seus habitantes.
Por outro lado, já há uma conscientização global
do enorme e negativo impacto que os gases de efeito
estufa (GEE), produzidos principalmente por essas
fontes fósseis de energia, provocam no meio ambiente. Para combater o problema, a esmagadora maioria
dos países se comprometeu a respeitar metas de redução de GEE.
Como resultado desse compromisso, na Europa já
é comum a produção de eletricidade a partir de células
fotovoltaicas instaladas em telhados de casas e em fachadas de edifícios. Isso só se tornou possível mediante
incentivos tributários e não tributários inseridos na legislação dos países membros da Comunidade Europeia.
No campo da produção de calor e frio, já há várias iniciativas visando substituir as fontes fósseis por
fontes renováveis. Exemplo disso é o Ato de Promoção
de Energias Renováveis no Setor de Calor, lei promulgada pelo Parlamento alemão.
Outro fator de enorme relevância nessas iniciativas europeias é o uso da energia produzida a partir
de lixo e efluentes urbanos. A valoração econômica
desses resíduos e de seus produtos viabiliza a solução
de grave problema de poluição ambiental.
O Brasil não pode ficar apenas observando esse
círculo virtuoso de iniciativas que vêm beneficiando
enormemente a economia dos países desenvolvidos
e produzindo uma externalidade extremamente positiva para o meio ambiente global. Precisamos aumentar
nossa participação no esforço de âmbito global.
Além disso, no âmbito da competência federal,
propomos que os prédios públicos se tornem modelos sustentáveis de uso de energia limpa, obrigando o
uso de radiação solar, biomassa, energia geotérmica e
ventos em pelo menos cinquenta por cento das fontes
de produção de calor e de frio.
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Nosso propósito é facilitar o desenvolvimento
sustentável do suprimento de energia a partir de fonte
solar e promover as tecnologias de produção de calor
e frio a partir de fontes renováveis, ajustando o fornecimento de energia ao marco regulatório do setor elétrico.
Pretendemos, com isso, instalar no País o mesmo
círculo virtuoso em andamento na Europa, por meio do
qual a redução de custos decorrente do aumento da
escala finalmente viabilizará o mercado de energias
renováveis brasileiro.
Sala das Sessões, – Senador Wilder Morais.
(Às Comissões de Serviços de Infraestrutura; de Constituição, Justiça e Cidadania; e
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, cabendo à última a
decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2013
Dispõe sobre o exercício das atividades dos
agentes de coleta de resíduos, de limpeza
e de conservação de áreas públicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º- Esta lei regulamenta o exercício das atividades dos agentes de coleta de resíduos, de limpeza
e de conservação de áreas públicas.
Art. 2º Para os efeitos desta lei, são agentes de
coleta de resíduos, de limpeza e de conservação de
áreas públicas os trabalhadores que, por meios mecânicos ou manuais, coletam resíduos domiciliares
e industriais, resíduos sólidos de serviços de saúde
e resíduos coletados nos serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, bem como aqueles que
executam a limpeza de calçadas, sarjetas e calçadões,
e acondicionam o lixo para que seja coletado e encaminhado para o aterro sanitário.
Art. 3o São condições para o exercício das atividades previstas no artigo 1º:
I – ter completado dezoito anos;
II – ter concluído o ensino fundamental;
III – ser aprovado em curso especializado de formação profissional ministrado por entidade oficial ou credenciada, nos termos do regulamento;
IV – demonstrar destreza manual, educação no
trato com as pessoas, senso de responsabilidade, controle emocional, atenção, equilíbrio físico, espírito de equipe, preparo físico, presteza e
saber contornar situações adversas;
V – estar trajando colete de segurança dotado
de dispositivos retrorrefletivos, nos termos da
regulamentação do Conselho Nacional de Transito – CONTRAN;
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VI – cumprir e exigir do empregador o cumprimento dos requisitos impostos pelas normas da
Segurança e Medicina do Trabalho, de que trata
o Capítulo V do Título II da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;
VII – cumprir e exigir do empregador o cumprimento dos requisitos impostos pelas normas do
Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, nos termos do regulamento.
Art. 4º A duração de trabalho normal desses
agentes não poderá ser superior a seis horas diárias,
e trinta e seis semanais, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
Art. 5º As atividades previstas no artigo 1º são
consideradas insalubres, ficando assegurado aos que
as exercem o pagamento de um adicional de quarenta
por cento do salário.
Art. 5º O transporte dos agentes de coleta de resíduos em veículos destinados à de coleta de lixo só
pode ser realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão competente.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Ninguém ignora a importância do trabalho dos
agentes de coleta de resíduos, de limpeza e de conservação de áreas públicas, tanto para a saúde pública
e bem-estar da sociedade, quanto para o saneamento
básico de uma cidade e seu embelezamento.
A despeito de ser uma classe de trabalhadores imprescindível para o perfeito funcionamento dos
centros urbanos, realizando suas atividades de forma
árdua, sujeita a todos os tipos de intempéries climáticas, com mínimas condições de trabalho e exposta
constantemente aos mais variados tipos de riscos e
preconceitos, ela é muito pouco valorizada.
Por ser pouco valorizada, não só não recebe
maiores investimentos governamentais, como também
não é fiscalizada com a atenção de que é merecedora.
Segundo pesquisa feita para avaliar a função
pulmonar de trabalhadores de empresa de limpeza
pública, a atividade ocupacional dos agentes de coleta
de resíduos, de limpeza e de conservação de áreas
públicas é considerada extenuante e está associada à
exposição a poeiras orgânicas e substâncias tóxicas.
Há uma correlação direta entre a exposição a poluentes e morbi-mortalidade. A legislação brasileira define
que trabalhadores expostos a fatores, que podem levar
à doenças, devem ser submetidos periodicamente a
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avaliações funcionais. Contudo, poucos são os estudos
brasileiros que abordam a função pulmonar de garis.
O objetivo do estudo foi avaliar a função pulmonar
de trabalhadores dessa empresa, onde foi realizado
o exame de espirometria e aplicado um questionário
contendo perguntas sobre hábitos de vida e saúde de
25 trabalhadores daquele estabelecimento. Resultado: houve alta incidência de distúrbio ventilatório obstrutivo entre os trabalhadores da SLU. E o que é pior:
cem por cento dos entrevistados relataram nunca ter
se realizado o exame de espirometria.1
Segundo artigo publicado pelo jornal “Metro Brasília”, a dor é companheira inseparável desses trabalhadores, pois convivem com lesões nos pés e tornozelos
e cortes nas mãos, em troca de um salário mínimo. No
Distrito Federal, cerca de três mil cidadãos penduram-se,
diariamente, nas traseiras dos caminhões que recolhem
o lixo das cidades, sobretudo no período noturno. De
acordo com o Código Brasileiro de Trânsito não poderia
ocorrer esse tipo de transporte. Os órgãos públicos de
fiscalização adotam uma política de tolerância e o resultado disso tudo é a grande incidência de acidentes.2
Nesse contexto, nossa proposta, ao regulamentar
as atividades dos agentes de coleta de resíduos, de limpeza e de conservação de áreas públicas, pretende, ao
menos em boa parte, reverter esse quadro e oferecer
instrumentos que venham a preservar a integridade da
saúde e da vida dessa laboriosa classe de trabalhadores.
Por essas razões, e diante do indiscutível alcance
social desta iniciativa, esperamos contar com o apoio
de todos os membros do Congresso Nacional para a
aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Cyro Miranda.
LEGISLAÇÃO CITADA
TÍTULO II
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Segurança e da Medicina do Trabalho
(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 154. Em todos os locais de trabalho deverá
ser respeitado o que neste capítulo se dispõe em relação à higiene e à segurança do trabalho.
1 LINS-GONÇALVES Roberta*; AMORIM George J. A.; GONÇALVES Marcos; BRAGA Carolina M.: Funcionalidade pulmonar em
garis; NBC - Periódico Científico do Núcleo de Biociências. Vol. 01,
n.01, ago.2011, pág. 1.
2 Metro Brasília: Sem lei que os proteja, garis se arriscam agarrados
em alças: Brasília, 19/02/2013.
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Art. 154. Em todos os locais de trabalho deverá
ser respeitado o que neste capítulo se dispõe em relação à segurança e higiene do trabalho. (Redação dada
pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
Art . 154. A observância, em todos os locais de
trabalho, do disposto neste Capitulo, não desobriga as
empresas do cumprimento de outras disposições que,
com relação à matéria, sejam incluídas em códigos
de obras ou regulamentos sanitários dos Estados ou
Municípios em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho. (Redação dada pela Lei nº
6.514, de 22.12.1977)
Art. 155. A observância do disposto neste capítulo não desobriga os empregadores do cumprimento
de outras disposições que, com relação à higiene ou
à segurança e levando em conta as circunstâncias
regionais, sejam incluidas em códigos de obras ou
regulamentos sanitários dos Estados ou municípios
em que existam as empresas e os respectivos estabelecimentos.
Parágrafo único. Nenhum estabelecimento industrial poderá iniciar a sua atividade sem haverem sido
previamente inspecionadas e aprovadas as respectivas
instalações pela autoridade competente em matéria de
higiene e segurança do trabalho.
Art. 155. A observância do disposto neste capítulo não desobriga as empresas do cumprimento de
outras disposições que, com relação à segurança ou à
higiene e levando em conta as circunstâncias regionais,
sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos
sanitários dos Estados ou Municípios em que se localizem as empresas e os respectivos estabelecimentos.
(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
Art. 155. Incumbe ao órgão de âmbito nacional
competente em matéria de segurança e medicina do trabalho: (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
I – estabelecer, nos limites de sua competência,
normas sobre a aplicação dos preceitos deste Capítulo, especialmente os referidos no art. 200; (Incluído
pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
II – coordenar, orientar, controlar e supervisionar
a fiscalização e as demais atividades relacionadas
com a segurança e a medicina do trabalho em todo o
território nacional, inclusive a Campanha Nacional de
Prevenção de Acidentes do Trabalho; (Incluído pela
Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
III – conhecer, em última instância, dos recursos,
voluntários ou de ofício, das decisões proferidas pelos
Delegados Regionais do Trabalho, em matéria de segurança e medicina do trabalho. (Incluído pela Lei nº
6.514, de 22.12.1977)
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Art. 156. Cabe ao Departamento Nacional do Trabalho, ou às Delegacias Regionais do Trabalho, mediante autorização expressa do ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio, supletivamente às autoridades
sanitárias federais, estaduais ou municipais, a fiscalização do cumprimento dos dispositivos deste capítulo,
competindo-lhes, nos limites das respectivas jurisdições:
a) estabelecer as normas detalhadas e aplicaveis a cada caso particular em que se desenvolvem
os princípios estabelecidos neste capítulo;
b) determinar as obras e reparações que em
qualquer local de trabalho se tornam exigiveis em virtude das disposições deste capítulo, aprovando-lhes
os projetos e especificações;
c) fornecer os certificados que se tornem necessários, referentes ao cumprimento das obrigações impostas neste capítulo;
d) tomar, em geral; todas as medidas que a fiscalização torne indispensaveis.
Art. 156. Nas atividades perigosas, agressivas ou
insalubres poderão ser exigidas pela autoridade competente em segurança e higiene do trabalho, além das
medidas incluídas neste Capítulo, outras que levem em
conta o caráter próprio da atividade. (Redação dada
pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
Art. 156 – Compete especialmente às Delegacias
Regionais do Trabalho, nos limites de sua jurisdição:
(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
I – promover a fiscalização do cumprimento das
normas de segurança e medicina do trabalho; (Incluído
pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
II – adotar as medidas que se tornem exigíveis,
em virtude das disposições deste Capítulo, determinando as obras e reparos que, em qualquer local de
trabalho, se façam necessárias; (Incluído pela Lei nº
6.514, de 22.12.1977)
III – impor as penalidades cabíveis por descumprimento das normas constantes deste Capítulo, nos
termos do art. 201. (Incluído pela Lei nº 6.514, de
22.12.1977)
Art. 157. Todos os locais de trabalho deverão ter
iluminação suficiente para que o trabalho possa ser
executado sem perigo de acidente para o trabalhador
e sem que haja prejuizo para o seu organismo.
Art. 157. A fiscalização do cumprimento das disposições dêste Capítulo compete ao Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho (DNSHT),
às Delegacias Regionais do Trabalho e, supletivamente,
mediante autorização do Ministro do Trabalho e Previdência Social, a outros órgãos federais, estaduais ou
municipais.(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 229,
de 28.2.1967)
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Art. 157. Cabe às empresas: (Redação dada pela
Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
I – cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho; (Incluído pela Lei nº
6.514, de 22.12.1977)
II – instruir os empregados, através de ordens de
serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de
evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais;
(Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
III – adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente; (Incluído pela
Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
IV – facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. (Incluído pela Lei nº 6.514, de
22.12.1977)
Art. 158. Os níveis de iluminamento serão fixados
de acordo com o gênero de trabalho executado e levando em conta luminosidade exterior habitual na região.
Art. 158. Cabe especialmente ao Departamento
Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho: (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
I – estabelecer normas referentes aos princípios
constantes dêste Capítulo; (Incluído pelo Decreto-Lei
nº 229, de 28.2.1967)
II – orientar a fiscalização da legislação concernente à segurança e higiene do trabalho; (Incluído pelo
Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
III – conhecer, em segunda e última instância,
dos recursos voluntários ou de ofício, das decisões
proferidas pelos Delegados Regionais do Trabalho em
matéria de segurança e higiene do trabalho. (Incluído
pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
Art. 158. Cabe aos empregados: (Redação dada
pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
I – observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o
item II do artigo anterior; (Redação dada pela Lei nº
6.514, de 22.12.1977)
Il – colaborar com a empresa na aplicação dos
dispositivos deste Capítulo. (Redação dada pela Lei
nº 6.514, de 22.12.1977)
Parágrafo único – Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada: (Incluído pela Lei nº 6.514,
de 22.12.1977)
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a) à observância das instruções expedidas pelo
empregador na forma do item II do artigo anterior; (Incluída pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. (Incluída pela Lei nº
6.514, de 22.12.1977)
Art. 159. De uma maneira geral serão fixados os
seguintes iluminamentos mínimos:
I – Para trabalhos delicados (tais como gravura,
tipografia fina, desenho, relojoaria, lapidação de pedras preciosas, revisão de imprensa e revistamento
de tecidos) 150 a 400 luxes.
II – Para trabalhos que exigem menos riqueza
de detalhes (tais como trabalhos mecânicos comuns)
, 50 a 150 luxes;
Art. 159. Cabe especialmente às Delegacias Regionais do Trabalho, nos limites de suas respectivas
jurisdições: (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 229,
de 28.2.1967)
I – adotar as medidas que se tornem exigíveis,
em virtude das disposições dêste Capítulo, determinando as obras e reparações que, em qualquer local
de trabalho, se façam necessárias; (Redação dada
pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
II – fornecer certificados referentes ao cumprimento das obrigações dêste Capítulo: (Redação dada
pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.2.1967)
III – Para trabalhos rústicos ( tais como matadouros, embalagens simples) 20 a 30 luxes.
Parágrafo único. Esses mínimos se referem, quer
à iluminação natural, quer à artificial.
Art. 159.Mediante convênio autorizado pelo Ministro do Trabalho, poderão ser delegadas a outros
órgãos federais, estaduais ou municipais atribuições
de fiscalização ou orientação às empresas quanto ao
cumprimento das disposições constantes deste Capítulo. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais,em decisão
terminativa.)
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PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 31, DE 2013
Estabelece critérios para a denominação
oficial de espaços e de edificações do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º A denominação ou a redenominação dos
espaços físicos do Senado Federal, neles compreendidos os edifícios, as alas, as salas e demais dependências que compõem seu projeto arquitetônico,
obedecerão ao disposto nesta Resolução.
Art. 2º Compete a comissão ou a senador ou senadora o oferecimento de projeto de resolução destinado a denominar ou a redenominar os espaços de
que trata o art. 1º.
Parágrafo único. Não será conferida competência
a comissão para decidir em caráter terminativo sobre
matéria objeto desta Resolução.
Art. 3º Somente serão acolhidos projetos que reverenciem personagens ou acontecimentos que, por sua
relevância, possuam elevado significado para a história
do Senado Federal e das instituições democráticas.
Parágrafo único. É vedada a atribuição de nomes
de pessoas de que trata o art. 1º da Lei nº 6.454, de 24
de outubro de 1977, ou de acontecimentos ocorridos
há menos de cinco anos da apresentação do projeto
de resolução de que trata o art. 2º.
Art. 4º Constatada, nas denominações atuais,
a inobservância dos critérios de que trata o art. 3º,
poderão ser redenominados os espaços existentes,
obedecidos os termos desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
Desde a concepção do projeto arquitetônico que
abrigou o Legislativo federal, esteve presente a simbologia do poder popular representativo dos valores
democráticos, graças aos grandes espaços abertos à
sociedade, pelos quais circulam autoridades, servidores e o público em geral.
Não apenas para facilitar a localização, referidos
espaços obtiveram denominação própria, mediante
iniciativas parlamentares que buscaram homenagear
figuras representativas da política nacional.
No entanto, a exemplo do que ocorreu até a edição da Lei nº 11.597, de 29 de novembro de 2007,
quando a inscrição de nomes no Livro dos Heróis da
Pátria passou a ser regulada, não havia resguardo normativo que disciplinasse a elaboração e a aprovação
de proposições destinadas à identificação de corre-
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dores, alas, edifícios e demais áreas que compõem o
complexo arquitetônico do Senado Federal.
O objetivo deste projeto é, portanto, o estabelecimento de critérios básicos destinados a ordenar internamente a matéria, de modo que a denominação dos
citados espaços não se dê à margem da relevância
do homenageado, seja ele pessoa ou acontecimento
histórico, nem que prospere ao sabor da emoção do
momento, antes de sua sedimentação na memória
institucional brasileira.
Para tais efeitos, estabeleceram-se, nesta proposição, dois patamares essenciais: o significado da
homenagem e a obediência à Lei nº 6.454, de 24 de
outubro de 1977, referente à atribuição de nomes a
bem público da União.
Incluiu-se, na vedação, no caso de acontecimento histórico, o lapso de pelo menos cinco anos desde
sua ocorrência.
Foi conferida, por fim, competência exclusiva ao
Plenário do Senado para decidir sobre a homenagem
que se pretende prestar, a fim de se obter efetiva relevância à edição do ato.
Foram essas as motivações, com as devidas restrições apontadas, que me levaram a apresentar este
projeto de resolução.
Sala das Sessões, – Senador Cyro Miranda.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.454, DE 24 DE OUTUBRO DE 1977
Dispõe sobre a denominação de logradouros, obras serviços e monumentos públicos,
e dá outras providências.
O Presidente da Republica, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1o É proibido, em todo o território nacional,
atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra
escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de
qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta. (Redação dada
pela Lei nº 12.781, de 2013)
Art. 2º É igualmente vedada a inscrição dos nomes de autoridades ou administradores em placas indicadores de obras ou em veículo de propriedade ou
a serviço da Administração Pública direta ou indireta.
Art. 3º As proibições constantes desta Lei são
aplicáveis às entidades que, a qualquer título, recebam subvenção ou auxílio dos cofres públicos federais.
Art. 4º A infração ao disposto nesta Lei acarretará
aos responsáveis a perda do cargo ou função pública
que exercerem, e, no caso do artigo 3º, a suspensão
da subvenção ou auxílio.
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de outubro de 1977; 156º da Independência e 89º da República. – Ernesto Geisel –
Armando Falcão.
(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte;
e à Comissão Diretora.)
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – 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 (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Of. nº 87/2013/CMA
Brasília, 29 de abril de 2013
Assunto: Composição CMACOPOLIM
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico as indicações para comporem a Subcomissão Permanente
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de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das
Olimpíadas de 2016 – CMACOPOLIM, dos Senadores
Ivo Cassol, como titular, em substituição ao Senador
Eunício Oliveira, que passará a exercer a suplência, e
Vital do Rêgo, como suplente, nos termos do Of. GLPMDB nº 153/2013 e Of. GLPMDB nº 155/2013 anexos.
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/
PMDB – RR) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 348 e 349, de 2013, das Comissões de
Educação, Cultura e Esporte; e de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 120, de
2006-Complementar.
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 (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 91, de 2013,
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado n° 395, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 91/2013/CAE
Brasília, 30 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta
data, o Projeto de Lei do Senado nº 395 de 2011, que
“concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de insumos, máquinas e
equipamentos agrícolas, veículos utilitários, tratores e
caminhões novos destinados exclusivamente ao uso
na agricultura familiar camponesa brasileira, quando
adquiridos por agricultor familiar camponês ou empreendedor familiar rural”, com as Emendas nºs 1 a
4-CRA-CAE.
Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com referência ao Ofício n° 91, 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 n° 395, de 2011, seja
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3o
a 5o, do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – O Senado Federal recebeu o Ofício n° 135,
de 2013, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei
da Câmara n° 78, de 2008 (n° 708/2007, na Casa
de origem, do Deputado Rodrigo Rollemberg), que
institui a Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta e altera a Lei n° 8.171, de 17 de
janeiro de 1991, sancionado e convertido na Lei n°
12.805, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Of.nº 135/13/OS-GSE
Brasília, 8 de maio de 2013
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 708, de 2007, da Câmara
dos Deputados (PLC nº 78/08), que “Institui a Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta
e altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991”, foi
sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidente
da República e convertido na Lei nº 12.805, de 29 de
abril de 2013.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Primeiro-Secretário
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Presidência recebeu o Aviso n° 22, de 2013
(n° 500/2013, na origem), do Tribunal de Contas da
União, que encaminha cópia do Acórdão n° 1.014/2013TCU, referente ao acompanhamento da operação de
crédito autorizada pela Resolução n° 26, de 2012, do
Senado Federal (TC 021.421/2012-9).
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – O Aviso n° 22, de 2013, apensado ao processado da Resolução n° 26, de 2012, vai à Comissão
de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Nada mais havendo a tratar, encerramos a
sessão, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que,
dentro em pouco, haverá sessão do Congresso Nacional para apreciar a questão de vetos presidenciais e
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 6, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória nº 593, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 6, de 2013, que altera as Leis
nºs 12.513, de 26 de outubro de 2011, para
ampliar o rol de beneficiários e ofertantes da
Bolsa-Formação Estudante, no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC; 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, para estabelecer que as
bolsas recebidas pelos servidores das redes
públicas de educação profissional, científica e
tecnológica, no âmbito do Pronatec, não caracterizam contraprestação de serviços nem
vantagem para o doador, para efeito do imposto sobre a renda; 8.212, de 24 de julho de
1991, para alterar as condições de incidência
da contribuição previdenciária sobre planos
educacionais e bolsas de estudo; e 6.687, de
17 de setembro de 1979, para permitir que a
Fundação Joaquim Nabuco ofereça bolsas de
estudo e pesquisa; dispõe sobre o apoio da
União às redes públicas de educação básica
na aquisição de veículos para o transporte escolar; e permite que os entes federados usem
o registro de preços para a aquisição de bens
e contratação de serviços em ações e projetos
educacionais (proveniente da Medida Provisória nº 593, de 2012).
Parecer sob nº 11, de 2013, da Comissão Mista, Relator: Senador Paulo Bauer (PSDB/SC)
e Relator Revisor: Deputado Ronaldo Zulke
(PT/RS), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 6, de 2013, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 08.05.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 02.03.2013)
Prazo final prorrogado: 15.5.2013
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2
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.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e 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.
4
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.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
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Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
6
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.
7
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.

Quinta-feira 9

625

24445

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 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.
9
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.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 55 minutos.)
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Ata da 67ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 9 de maio de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jayme Campos, da Srª Ana Amélia
e do Sr. Sérgio Souza

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 19 horas e 32 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.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 91 a
102, de 2013, em conformidade com o inciso III do
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 413, DE 2013
Requeiro, na forma do disposto no art. 258 do
Regimento Interno do Senado Federal, que passem a
tramitar em conjunto a Proposta de Emenda à Constituição nº 8, que altera as alíneas a e b do inciso I
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do art. 96 da Constituição Federal, para determinar
a realização de eleições diretas para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente dos Tribunais dos Estados e dos Tribunais Regionais Federais e assegurar
a participação dos juízes vitalícios, e a Propostas de
Emenda à Constituição nº 15, que altera o art. 96 da
Constituição Federal para dispor sobre a eleição dos
órgãos diretivos dos Tribunais de segundo grau, ambas de 2012, por disporem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.
(À Mesa, para decisão.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 414, DE 2013

REQUERIMENTO Nº 416, DE 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, tendo em vista a inobservância do disposto
no § 1º do art. 48 do Regimento Interno do Senado,
requeiro, na forma do art. 258 do Regimento Interno do
Senado Federal, que passem a tramitar em conjunto
o Projeto de Lei Complementar nº 124, de 2013, e
o Projeto de Lei Complementar nº 170, de 2012, por
disporem sobre a mesma matéria.

Senhor Presidente,
Requeiro licença para ausentar-me dos trabalhos
desta Casa, nos termos do art. 40 do Regimento Interno
do Senado Federal, no período de 19 a 23 de maio de
2013, para representar o Senado Federal na delegação
brasileira com representantes de diversos setores da
Administração Pública, no 4º Encontro da Plataforma
Global de Redução de Riscos e Desastres, a realizar-se em Genebra, Suíça, com ônus para esta Casa.
Brasília, 9 de maio de 2013. – Senador Casildo
Maldaner.

Justificação
Em consonância ao Regimento Interno do Senado, após a leitura do Projeto de Lei Complementar
nº 124, de 2013, o Presidente deveria ter observado a
existência do Projeto de Lei Complementar nº 170,
de 2012, matéria análoga e conexa em tramitação na
Casa, hipótese em que o Regimento Interno do Senado, determina a tramitação conjunta das matérias.
Os projetos acima citados têm como objetivo fundamental regular a forma como isenções, incentivos e
benefícios fiscais relacionados ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação serão concedidos e
revogados.
Portanto, as proposições versam sobre tema comum, havendo em curso no Senado duas proposições
regulando a mesma matéria. Justifica-se, por conseguinte, o presente pedido de apensamento que, em última
instância, obedeceria à lógica da economia processual.
Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será publicado e incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 415, 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 do Senado Federal,
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, no dia 13 de maio do
corrente ano, na cidade do Rio de Janeiro, a fim de
verificar, in loco, o andamento das obras do estádio
do Maracanã e as demais ações de preparação para
a realização dos eventos esportivos.
Sala das Sessões, 9 de maio de 2013. – Senador
Antonio Carlos Valadares, PSB/SE.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
à publicação e serão votados oportunamente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Peço a
palavra pela ordem, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, peço para
ser inscrito para fazer uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito. V. Exª é o primeiro inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O Senador
Eunício vai falar como Líder. Então, S. Exª fala como
Líder, e eu falo, na sequência, para fazer uma comunicação inadiável, se V. Exª assim entender.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Espero, primeiro, a manifestação do Sr. Líder
aqui, Senador Paim. V. Exª é o primeiro inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, Srª Presidenta.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senadora Ana
Amélia, Presidente desta sessão, eu gostaria que V.
Exª me inscrevesse como Líder do PMDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito, Senador Eunício Oliveira,
pela Liderança do PMDB. V. Exª é o primeiro inscrito
no horário dedicado à Liderança.
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB –
RR. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, solicito
a V. Exª minha inscrição como Líder. A autorização do
Partido já está a caminho.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito, é o segundo orador inscrito
para falar pela Liderança. V. Exª falará pela Liderança
do PTB, Senador Mozarildo Cavalcanti.
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Com a palavra o primeiro orador inscrito, o Senador Ruben Figueiró.
Em seguida, em permuta com o Senador Paulo
Paim, falará o Senador Eunício Oliveira.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Srª Presidente, é um prazer muito grande tê-la
na Presidência desta Casa.
Srªs e Srs. Senadores, vim à tribuna para falar de
dois assuntos. O primeiro é sobre o valor de uma vaia.
Ninguém gosta de ser vaiado, quanto mais quando se trata da chefe máxima da Nação. É desrespeito
ou reclamação democrática? Fico com a segunda hipótese ante o gesto compreensivo da própria primeira
mandatária, pois bastou uma semana da sonora vaia
que a Senhora Presidente Dilma Rousseff tomou dos
produtores rurais, em Campo Grande, para que o Executivo finalmente tomasse uma postura mais efetiva
em relação à questão indígena.
Entendo como acertada a intervenção nos trabalhos conduzidos pela Funai. Já não era sem tempo que
houvesse a determinação de encaminhar para outros
órgãos de maior credibilidade e competência a análise
a respeito dos estudos da Funai sobre a demarcações
de terras indígenas. Afinal de contas, a Funai tem como
função precípua a defesa dos interesses dos índios.
Mas será que o trabalho está ocorrendo a contento?
Por que, então, vemos tantos conflitos eclodindo em
diversos Estados brasileiros?
Até segunda ordem, ficaram suspensos os processos de delimitação de terrenos no Paraná, Estado
da então Ministra Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann.
Coincidência? Ela garantiu que sim, em audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Disse que, logo, logo, sairão os resultados
dos estudos realizados em Mato Grosso do Sul, em
Mato Grosso, em Santa Catarina, no Rio Grande do
Sul, e por aí vai.
Daí a esperança de todos os produtores rurais de
Estados que passam por situações de conflitos iminentes ou já conflagrados: o Governo também vai suspender os processos de demarcação nas demais regiões,
até segunda ordem, ou seja, até que sejam finalizados
os estudos da Embrapa e dos Ministérios designados
para fazerem a análise e o parecer a respeito.
O assunto é muito complexo, envolve inúmeros
interesses de ambos os lados. No entanto, somos todos
brasileiros e queremos paz no campo para produzir e
preservar o meio ambiente, bem como para respeitar
a cultura indígena. Imagino que a esse respeito haja
consenso, é claro que dentro do limite do aceitável,
sem dar asas ao interesse de ONGs, muitas internacionais, cujo interesse vai além do bem-estar das
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populações indígenas e da autonomia e soberania da
Nação brasileira.
O que temos visto nessa questão é um certo jogo
de empurra entre Executivo e Judiciário. Um diz que
não pode fazer nada enquanto o outro não agir. Foi
isso o que ouvi, em mais de uma ocasião, da Ministra
Gleisi, que respeito muito.
Fica, então, uma pergunta: se para o Governo
Federal tomar uma decisão a respeito das reservas
indígenas é preciso esperar a decisão do Supremo
Tribunal Federal e se o Supremo só pode levar o processo adiante após a indicação do novo Ministro que
receberá o processo, por que, então, a Senhora Presidente Dilma protela tanto para indicar um nome?
Do que ouvi da Ministra Gleisi ontem, na Câmara dos
Deputados, ficaram essas indagações.
Srª Presidente, agora, passarei a outro assunto
que considero também de relevante importância.
Colhi de uma das personalidades mais eminentes do mundo jurídico de meu Estado, o Dr. Leonardo
Furtado Loubet, advogado tributarista, cujo prestígio
ultrapassa as lides de Mato Grosso do Sul, conceitos que bem situam as atividades do agronegócio no
contexto de nossa legislação tributária e me honro por
trazê-los a lume neste plenário,
É antiga, em nosso País, a noção de que a verdadeira vocação brasileira é a agricultura, a noção
de que somos – entre aspas – “o celeiro do mundo”,
uma ideia que povoa o imaginário do Brasil desde o
descobrimento, quando Caminha comunicou ao rei de
Portugal que, embora não tivessem encontrado ouro
ou prata, a terra em si era de muitos bons ares e que,
nas palavras de Caminha – abrem-se aspas –, “em tal
maneira é graciosa, que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem”.
Com a perspectiva que nos foi dada por mais de
cinco séculos de história, podemos hoje afirmar que o
Brasil é muito mais que sua agricultura. Mas não podemos negar que o campo foi, durante muito tempo,
a espinha dorsal da economia brasileira. E tampouco
negamos que, até hoje, o agronegócio compõe parte substancial do montante da riqueza produzida em
nosso País.
De fato, o agronegócio representa cerca de um
quarto do PIB brasileiro, com um crescimento médio
de 3,6% ao ano. Somos o País líder em produtividade
agrícola na região da América Latina e Caribe. Enquanto
as áreas produtivas em outros países estão chegando
aos seus limites, o Brasil ainda tem muito a crescer.
Nossa produção de grãos, por exemplo, deve crescer
22% até 2022, segundo estimativas. A produção de
carne de frango deve crescer mais ainda, com cerca
de 4% ao ano de crescimento pelos próximos anos.
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Em outras palavras, somos uma potência agropecuária. O Brasil é o maior produtor mundial de laranja, de café, de carne bovina, de açúcar, de feijão e de
maracujá, entre outros. Neste ano, é quase certo que
o País se tornará o maior produtor de soja do mundo.
Já somos os maiores exportadores desse grão, assim
como da laranja, do café, da carne de ave e do açúcar.
A balança comercial brasileira é fortemente dependente do agronegócio para se manter positiva,
tendo o agronegócio contribuído com US$95,8 bilhões
dos US$242,6 bilhões que o Brasil exportou em 2012.
Entretanto, apesar da função estratégica que o agronegócio desempenha na economia brasileira, o Governo
Federal não cumpre sua missão de realizar os investimentos necessários para que nossa produção possa
ser escoada de forma rápida e barata.
Recentemente, a mídia nacional informou que a
malha ferroviária, que poderia resolver esse gravíssimo
problema, está emperrada na burocracia governamental, está atolada na falta de estudos e de projetos, está
manchada pelas suspeitas de obras superfaturadas,
as quais estão sendo objeto de investigação pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
De que adianta os nossos produtores rurais investirem pesado em tecnologia da porteira para dentro,
viabilizando safras recordes, se, da porteira para fora,
o Poder Público não faz o mínimo que dele se espera,
que é construir estradas e ferrovias adequadas? Como
superar os gravíssimos problemas dos portos brasileiros, que não conseguem dar vazão à demanda, que
atrasam o cumprimento de contratos, levando, inclusive, ao cancelamento de grandes compras de grãos,
como fizeram recentemente os chineses?
É por isso que não tenho dúvida em afirmar o
seguinte: o Senado da República deve se preocupar,
e muito, com o agronegócio. Cabe aos membros desta
Casa velar diuturnamente por esse tão relevante setor
econômico, pois sem ele o Brasil sucumbiria.
Ouço V. Exª com muito prazer.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) –
Senador Ruben Figueiró, na verdade, quero fazer um
aparte relativo à primeira parte de seu pronunciamento.
(Soa a campainha.)
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) –
Quero dar o depoimento aqui de que fui presidente da
comissão temporária externa do Senado que estudou
a questão da demarcação de uma reserva indígena
no meu Estado, a Raposa Serra do Sol, com 1,7 milhão de hectares, e que também estudou o caso da
Reserva Roosevelt, em Rondônia, de outra reserva
em Mato Grosso e ainda de outra em Santa Catarina.
Na verdade, nós propusemos um relatório – o Relator
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foi o Senador Delcídio do Amaral – que contemplava
a forma de demarcação adequada. Também tenho
uma emenda constitucional que estabelece que esse
processo de demarcação passe pelo Senado Federal
para análise. Não é que o Senado vai assumir as funções de demarcação etc., mas o Senado analisará o
processo. Como disse V. Exª, isso não deve ficar só
no âmbito do Executivo. Já é um avanço o que V. Exª
falou, mas, de qualquer forma, é preciso, de fato, que
nós, que representamos os Estados, possamos nos
debruçar sobre as conveniências, demarcar aquilo que
for legítimo e não demarcar aquilo que não for legítimo.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Muito obrigado pelo esclarecedor aparte de V. Exª.
Eu quero só dizer a V. Exª uma coisa. Eu tive duas
oportunidades de ouvir a Ministra Gleisi Hoffmann, que
me inspirou confiança. Eu tenho absoluta convicção
de que o Governo da República, pela orientação que
a Ministra Glesi nos passou, vai iniciar o processo de
atendimento das nossas justas reivindicações, estabelecendo a confraternização nos campos, que é o
nosso grande objetivo.
Muito obrigado pelo aparte de V. Exª.
Srª Presidente, vou adiantar um pouco o meu
pronunciamento, para atender às recomendações do
Regimento e à benevolência de V. Exª.
Reconheço, Srª Presidente, que avanços foram
feitos nesse tema, mas ainda há muito a progredir, na
medida em que ainda vigoram graves distorções que
oneram a cadeia produtiva.
Não se discute a função social que, em última
análise, a arrecadação de tributos gera para o País.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Sem a atividade tributária, não existiriam os recursos
necessários a serem aplicados na educação, na saúde,
na segurança pública, na previdência social, no serviço
público e nos investimentos indispensáveis ao Brasil.
Srª Presidente, vou pular alguns trechos do meu
pronunciamento, mas espero que V. Exª determine a
inserção em ata da íntegra do meu discurso.
A diferença entre a cura e a intoxicação é a dose
do remédio. Se o exercício da tributação, em si mesmo, não é algo ruim, o exercício abusivo dessa função
estatal é inegavelmente desastroso.
No caso dos tributos que incidem sobre o agronegócio, acontece a mesma coisa. No caso das contribuições ao PIS e à Cofins, por exemplo, a Constituição brasileira determina que competiria à lei definir os
“setores da atividade econômica” para os quais essas
contribuições deveriam ser “não cumulativas”.

MAIO DE 2013

24638

Sexta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Ainda sobre o PIS e a Cofins, que repercutem
no agronegócio,...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– ...chamo a atenção para o fato de que, no modelo
anterior, as alíquotas eram de 0,65% e de 3%, respectivamente, somando 3,65% no total. Agora, no novo
regime, essas alíquotas foram elevadas para 1,65% e
para 7,6%, atingindo a soma de 9,25% no total.
Srª Presidente, eu gostaria de me alongar, sinceramente, sobre essa questão tributária, mas me aterei
a mais algumas palavras, dizendo que essas considerações que acabo de fazer são baseadas basicamente
em um trabalho realizado por um jovem tributarista do
meu Estado, o Dr. Leonardo Loubet, que fez um estudo
profundo a respeito dessa questão.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Esse estudo, que deve ser levado em consideração
pelas autoridades tributárias do nosso País, traz o título “A tributação federal no agronegócio”.
Muito mais poderia ser dito sobre esse importante tema da Nação. No entanto, antes que meu tempo
se esgote – aliás, já está esgotado –, quero reiterar a
V. Exªs que devemos nos preocupar, e muito, repito,
com o agronegócio...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– ...fiscalizando as atividades do Poder Público, de tal
modo que esse estratégico segmento da atividade econômica possa receber o tratamento e o respeito que
merece, como V. Exª acaba de me conceder.
Muito obrigado, Srª. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR RUBEN FIGUEIRÓ
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, vim à tribuna falar de
dois assuntos. O primeiro é sobre o valor de uma vaia.
Ninguém gosta de ser vaiado. Quanto mais quando se trata da chefe máxima da Nação. Desrespeito ou
reclamação democrática. Fico com a segunda hipótese,
ante o gesto compreensivo da própria mandatária. Pois
bastou uma semana da sonora vaia que a presidente
Dilma Rousseff tomou dos produtores rurais em Campo
Grande, para que o Executivo finalmente tomasse uma
postura mais efetiva em relação à questão indígena.
Entendo como acertada a intervenção nos trabalhos conduzidos pela Funai. Já não era sem tempo
que houvesse a determinação de encaminhar para
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outros órgãos – de maior credibilidade e competência
– a análise a respeito dos estudos da Funai sobre a
demarcações de reservas indígenas. Afinal de contas, a Funai tem como função precípua a defesa dos
interesses dos índios. Mas será que o trabalho está
ocorrendo a contento? Por que então vemos tantos
conflitos eclodindo em diversos estados brasileiros?
Até segunda ordem, ficaram suspensos os processos de delimitação de terrenos no Paraná, estado
da ministra chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Coincidência? Ela garantiu que sim em audiência pública na
Comissão de Agricultura da Câmara. Disse que logo,
logo, sairão os resultados dos estudos realizados no
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e por aí vai.
Daí, a esperança de todos os produtores rurais
de estados que passam por situações de conflitos
iminentes ou já conflagrados: o governo também vai
suspender os processos de demarcação nas demais
regiões, até segunda ordem. Ou seja, até que sejam
finalizados os estudos da Embrapa e dos ministérios
a respeito.
O assunto é muito complexo, envolve inúmeros
interesses de ambos os lados. No entanto, somos todos
brasileiros e queremos paz no campo para produzir e
preservar o meio ambiente, bem como para respeitar
a cultura indígena. Imagino que a este respeito haja
consenso, claro que dentro do limite do aceitável,
sem dar asas aos interesses de ONGs, muitas internacionais, cujo interesse vai além do bem estar das
populações indígenas e da autonomia e soberania da
Nação brasileira.
O que temos visto nesta questão é um certo jogo
de empurra entre Executivo e Judiciário. Um diz que
não pode fazer nada enquanto o outro não agir. Foi
isso que ouvi, em mais de uma ocasião, da ministra
Gleisi, a quem respeito muito.
Fica então a pergunta: se para o governo federal
tomar uma decisão a respeito das reservas indígenas
é preciso esperar a decisão do STF, e se o Supremo
só pode levar o processo adiante após a indicação do
novo ministro (que receberá o processo) por que então
a presidente Dilma protela tanto para indicar um nome?
Do que ouvi da ministra Gleisi ontem na Câmara dos
Deputados, ficaram estas indagações.
Sr. Presidente, agora passo ao segundo assunto
que trago a esta Tribuna:
Colhi de uma das personalidades mais iminentes do mundo jurídico de meu Estado, o Dr. Leonardo
Furtado Loubet, advogado tributarista, cujo prestígio
ultrapassa as lides de Mato Grosso do Sul, conceitos
que bem situam as atividades do agronegócio no con-

690

Maio de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

texto de nossa legislação tributária e que me honro a
trazer a lume neste Plenário.
É antiga, em nosso país, a noção de que a verdadeira vocação brasileira é a agricultura; a noção de
que somos o “celeiro do mundo”: uma idéia que povoa
o imaginário do Brasil desde o descobrimento, quando
Caminha comunicou ao rei de Portugal que, embora
não tivessem encontrado ouro ou prata, a terra em si
era de muitos bons ares, e, nas palavras de Caminha,
“em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem”.
Com a perspectiva que nos foi dada por mais de
cinco séculos de história, podemos hoje afirmar que o
Brasil é muito mais que sua agricultura. Mas não podemos negar que o campo foi, durante muito tempo,
a espinha dorsal da economia brasileira. E tampouco
negamos que, até hoje, o agronegócio compõe parte substancial do montante da riqueza produzida em
nosso País.
De fato, o agronegócio representa cerca de um
quarto do PIB brasileiro, com um crescimento médio
de 3,6% ao ano. Somos o país líder em produtividade
agrícola na região da América Latina e Caribe. Enquanto as áreas produtivas em outros países estão
chegando aos seus limites, o Brasil ainda tem muito a
crescer. Nossa produção de grãos, por exemplo, deve
crescer 22% até 2022, segundo estimativas. A carne
de frango deve crescer mais ainda, com cerca de 4%
ao ano de crescimento pelos próximos anos.
Em outras palavras, somos uma potência agropecuária. O Brasil é o maior produtor mundial de laranja, café, carne bovina, açúcar, feijão e maracujá,
entre outros. Neste ano, é quase certo que o País se
tornará o maior produtor de soja do mundo. Já somos
os maiores exportadores desse grão, assim como da
laranja, do café, da carne de ave e do açúcar.
A balança comercial brasileira é fortemente dependente do agronegócio para se manter positiva, tendo
o agronegócio contribuído com 95,8 dos 242,6 bilhões
de dólares que o Brasil exportou em 2012.
Entretanto, apesar da função estratégica que o
agronegócio desempenha na economia brasileira, o
Governo Federal não cumpre sua missão de realizar
os investimentos necessários para que nossa produção possa ser escoada de forma rápida e barata. Recentemente, a mídia nacional informou que a malha
ferroviária que poderia resolver esse gravíssimo problema está emperrada na burocracia governamental,
está atolada na falta de estudos e de projetos, está
manchada pelas suspeitas de obras superfaturadas,
as quais estão sendo objeto de investigação pelo TCU.
De que adianta os nossos produtores rurais investirem pesado em tecnologia da porteira para dentro,
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viabilizando safras recordes, se da porteira para fora
o Poder Público não faz o mínimo que dele se espera,
que é construir estradas e ferrovias adequadas? Como
superar os gravíssimos problemas dos portos brasileiros, que não conseguem dar vazão à demanda, que
atrasam o cumprimento de contratos, levando, inclusive, ao cancelamento de grandes compras de grãos,
como fizeram recentemente os chineses?
É por isso que não tenho dúvida em afirmar o seguinte: o Senado da República deve se preocupar – e
muito – com o agronegócio. Cabe aos membros desta
Casa velar diuturnamente por esse tão relevante setor
econômico, pois sem ele o Brasil sucumbiria.
Falo aqui como representante no Senado do Estado de Mato Grosso do Sul, um dos maiores produtores deste País em grãos e na pecuária.
E é imbuído dessa preocupação que hoje ocupo
a tribuna para me dedicar especialmente à reflexão em
torno da tributação que repercute sobre o agronegócio.
Reconheço, Sr. Presidente, que avanços foram
feitos nesse tema, mas ainda há muito a progredir, na
medida em que ainda vigoram graves distorções que
oneram a cadeia produtiva.
Não se discute a função social que, em última
análise, a arrecadação de tributos gera para o País.
Sem a atividade tributária não existiriam os recursos
necessários a serem aplicados na educação, na saúde, na segurança pública, na Previdência Social, no
serviço público e nos grandes investimentos indispensáveis ao Brasil.
Todavia, a carga tributária brasileira chegou a patamares absurdos. Tudo o que os brasileiros pagam de
tributos, segundo os dados mais recentes da Receita
Federal, já atingiu 35,31% do PIB.
Como não se cansam de alertar os especialistas,
nós temos uma carga tributária de países de primeiro
mundo, mas recebemos em troca serviços públicos
típicos de terceiro mundo.
A diferença entre a cura e a intoxicação é a dose
do remédio. Se o exercício da tributação, em si mesmo, não é algo ruim, o exercício abusivo dessa função
estatal é inegavelmente desastroso.
No caso dos tributos que incidem sobre o agronegócio, acontece a mesma coisa. No caso das contribuições ao PIS e à COFINS, por exemplo, a Constituição brasileira determina que competiria à lei definir os
“setores da atividade econômica” para os quais essas
contribuições deveriam ser “não-cumulativas”.
Contudo, a legislação de regência – as leis de
números 10.637/02 e 10.833/03 –, em vez de elencar
prudentemente que setores econômicos seriam esses,
acabou por adotar como critério de distinção entre o
sistema antigo (cumulativo) e o novo (não-cumulativo)
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a forma de declaração do imposto de renda, se pelo
lucro presumido ou pelo lucro real – o que não guarda
relação alguma com o comando constitucional.
Ainda sobre o PIS e a COFINS que repercutem
no agronegócio, chamo a atenção para o fato de que,
no modelo anterior, as alíquotas eram de 0,65% e 3%,
respectivamente, somando 3,65% no total. Agora, no
novo regime, essas alíquotas foram elevadas para
1,65% e 7,6%, atingindo uma soma de 9,25% no total.
Isso significa, Srs. Senadores, que as empresas
rurais, como as sociedades agropecuárias, estão obrigadas a arcar com quase 10% sobre sua receita bruta,
sobre tudo o que produzem – e isso apenas a título de
PIS e de COFINS, pois ainda são obrigadas a pagar o
imposto de renda, o ITR, o “Funrural”, o ICMS para os
Estados e as contribuições ao INCRA, ao SENAR e à
CNA. Como se vê, é um fardo insuportável.
A principal distorção no que diz respeito ao PIS
e à COFINS é que, quando as pessoas jurídicas que
se dedicam ao agronegócio adquirem insumos de
produtores rurais pessoas físicas (como soja, milho,
cana-de-açúcar, leite ou carne), de acordo com a legislação em vigor elas estão proibidas de tomarem
os créditos respectivos, mas, a despeito disso, estão
obrigadas a pagar essas contribuições com alíquotas
muito mais altas, se estiverem enquadradas no sistema não-cumulativo.
Dá-se com uma mão, concedendo-se o direito
genérico aos créditos, mas se toma com a outra, ao
se vedarem os créditos de pessoas físicas.
O Governo até tentou amenizar esse problema,
mandando para o Congresso Nacional um projeto de lei
que concede “créditos presumidos”, o que acabou sendo aprovado e foi convertido na Lei nº 10.925, de 2004.
Ocorre que essa lei não resolveu efetivamente o problema, porque, ao conceder os tais “créditos
presumidos”, o fez pela metade, não reconhecendo a
integralidade dos créditos gerados. Ora, dar “crédito
presumido parcial”, a meu ver, é a confissão de que
há algo de errado e que necessita ser revisto.
Outro seríssimo problema gira em torno do “Funrural”.
Esse tributo, que surgiu em forma embrionária
na década de 60, já sofreu várias alterações ao longo
dos anos, que lhe retiraram sua identidade.
Quando foi criado, o “Funrural” tinha por objetivo
servir como um fundo para a aposentadoria dos produtores e trabalhadores rurais. Hoje, porém, o “Funrural”
assumiu um papel totalmente diferente – e o que é pior,
muito mais gravoso para quem produz. Na verdade,
boa parte da Previdência dos trabalhadores urbanos
vem sendo custeada pelo suor dos produtores rurais.
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A grande distorção que se constata é que enquanto todas as pessoas do País contribuem para o
INSS a partir de um percentual que pagam aos seus
funcionários, os produtores rurais são obrigados a pagar
não sobre a folha de salários, mas sobre o montante
total de sua produção.
Ou seja, seria o mesmo que cobrar dos engenheiros, dos arquitetos, dos médicos ou dos advogados
não um percentual sobre a folha de salários de seus
colaboradores, e sim uma parte dos seus honorários
– o que já é tributado pelo imposto de renda.
Há, portanto, uma bitributação dos rendimentos
dos produtores rurais. O que a Constituição Federal
determina é que somente o pequeno produtor rural,
justamente por explorar sua atividade no regime de
economia familiar, sem o auxílio de empregados, é
que está obrigado a contribuir a partir de um percentual sobre sua produção. Jamais quis o constituinte
que os médios e grandes produtores rurais fossem
obrigados – como vem acontecendo na atualidade –
a recolher o “Funrural” com base na produção, e não
na folha de salários.
Apenas para que se tenha uma idéia, os agricultores e os pecuaristas estão compelidos a arcar
com 2,3% sobre o total bruto produzido, percentual
que vem se somar aos já pesados custos e despesas
que os produtores têm com financiamentos, insumos,
equipamentos e demais utensílios. Embora o Supremo Tribunal Federal já venha se posicionando desde
2010 contra essa cobrança indevida, o tema ainda é
objeto de várias batalhas nos tribunais entre a Fazenda Nacional e os produtores. Não faz sentido que se
continue a cobrar, compulsoriamente, um tributo que é
um exemplo claro de dupla contribuição, que é injusto,
e que já foi declarado inconstitucional pela mais alta
Corte do País em mais de um caso concreto.
Esses, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, são
somente alguns exemplos dos desafios enfrentados
por quem se dedica a produzir no campo.
E é importante dizer também que os estudiosos têm se dedicado a esse tema, demonstrando a
necessidade de se corrigir essas distorções. Como
exemplo, cito o aprofundado trabalho do advogado e
tributarista Leonardo Furtado Loubet, que em alentado
estudo intitulado “A tributação federal no agronegócio”,
defendido para obtenção do título de Mestre em Direito Tributário perante a PUC/SP, logrou êxito em expor
as agruras dos produtores rurais no que diz respeito
à carga tributária.
Muito mais poderia ser dito à Nação sobre esse
importante tema à Nação. No entanto, antes que meu
tempo se esgote, quero reiterar a Vossas Excelências
que devemos nos preocupar – e muito, repito! – com o

692

Maio de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

agronegócio, fiscalizando as atividades do Poder Público, de tal modo que esse estratégico segmento da
atividade econômica possa receber o tratamento e o
respeito que merece.
Muito obrigado, Sr. Presidente, era o que tinha
a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Ruben Figueiró, pela oportunidade do tema.
V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Eunício Oliveira, em permuta com o Senador Paulo
Paim, pela Liderança do PMDB.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras
e senhores que acompanham no meu Estado do Ceará e em todo o Brasil os trabalhos desta Casa, por
meio dos canais de comunicação do Senado Federal,
quero dizer que, nesta semana, tivemos aqui, nesta
Casa, uma jornada de oportunidades e de oportunos
debates sobre a difícil realidade do chamado Pacto
Federativo em nosso País, como vimos, durante a votação, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE),
do Projeto de Resolução de nº 1, que altera as alíquotas interestaduais do chamado Imposto de Circulação
de Mercadorias (ICMS).
Mais uma vez se evidenciaram os legítimos interesses entre o Brasil mais rico, formado pelas Regiões
do Sul e do Sudeste, e o Brasil mais pobre, representado pelo Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Conflitos
que clamam por solução corajosa em busca de um
desenvolvimento mais equilibrado e mais solidário
entre todos os brasileiros.
Desde o primeiro momento procuramos, se não
fazer avançar, ao menos manter as condições que
permitam aos governos dos Estados menos desenvolvidos deste País formular as suas próprias políticas
compensatórias para fazer o seu desenvolvimento.
Considerei, assim, um progresso a aprovação, na
CAE, das emendas de vários Senadores do Nordeste,
especialmente duas emendas, uma da minha autoria
e a outra do Senador José Agripino, que tirou daquele
texto original o perverso equilíbrio, o chamado equilíbrio
entre os Estados ricos e os Estados pobres brasileiros
apenas no papel. E, quando essas emendas foram incorporadas, consideramos um avanço.
A emenda trata do desequilíbrio existente entre
os Estados brasileiros, que permitiu que não mais,
quando mandássemos a mercadoria para os Estados
ricos e quando comprássemos mercadorias dos Estados ricos, o valor do ICMS fosse o mesmo, cobrado
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na questão do crédito. E conseguimos aprovar, em relação à indústria, à agricultura e também ao comércio,
alíquotas diferenciadas entre 4% e 7%.
A minha esperança, Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é que, no plenário do Senado, continuemos
respeitando o princípio segundo o qual a verdadeira
justiça consiste em prestar atenção ao imperativo de
compensar, pelas fracas condições de competitividade – infraestrutura e mercado –, o outro Brasil, o
Brasil pobre.
Creio, porém, não estar sozinho em minha avaliação de que cabe reconhecer que a solução até agora
encontrada não simplifica o atual labirinto tributário.
No meu entendimento, pelo contrário, parece torná-lo
ainda mais complexo. Complexo, e acrescento, dispendioso para as empresas e custoso para as autoridades arrecadadoras, como já assinalam os secretários
estaduais de Fazenda de ambos os nossos Brasis: o
Brasil rico e o Brasil pobre.
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Emaranhado, Srª Presidente, que preocupa, com razão, a equipe econômica e a própria Presidente Dilma.
Sou testemunha de que tanto o Ministério da
Fazenda quanto o Palácio do Planalto estão entre os
que buscam uma solução negociada e a mais republicana possível.
Isso que ficou conhecido, e por alguns batizado,
como guerra fiscal –não entendo assim –, decorre, repito, de uma situação desesperada dos governos dos
Estados, com pouquíssimas condições de competição,
de atrair investimentos produtivos, multiplicadores de
empregos nessas regiões mais pobres. Governos estaduais que precisam apelar para o gerenciamento
seletivo de alíquotas para criar condições mínimas de
competitividade.
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) –
Na minha posição de representante do povo do Estado
do Ceará, hoje barbaramente castigado por aquela, Srª
Presidente, que já é considerada a pior estiagem do
último meio século, eu pergunto: como, em sã consciência, ficar contra isso?
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sabemos que a alta dos preços dos gêneros de primeira necessidade é a pior e a mais cruel inimiga do
pobre e uma das mais terríveis ameaças à riqueza
das nações.
Confio na Presidente Dilma, confio na sua equipe,
quando ela afirma que jamais transigirá com a volta da
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inflação neste País. Mesmo assim, conjunturalmente,
vemos que seus efeitos já estão sendo sentidos em
todo o Brasil, particularmente no Nordeste, por causa
da seca.
No caso dos alimentos, por exemplo, em função
da seca, itens que são fundamentais no prato do sertanejo, o feijão ou a farinha de mandioca, acumulam
alta de mais 150%.
Afinal, o gado leiteiro morreu de fome, morreu
de sede ou, na melhor das hipóteses, foi transferido
para pastagens a milhares de quilômetros do Sertão
nordestino.
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como é que
um sertanejo, que perdeu sua roça, que viu morrer
seu gado – já concluo, Srª Presidente – e que está na
iminência de ver sua terra leiloada pelo Banco do Nordeste, em razão da sua total impossibilidade de honrar os financiamentos pequenos, que vão de R$1 mil
a R$35 mil, originalmente, como é que ele vai honrar,
se ele não tem hoje o que comer, não tem como viver,
a não ser tirando o sustento da sua própria terra seca?
Repito: ele está vivendo, nos últimos 50 anos, o maior
sofrimento por falta de água de chuva naquela região.
Também pergunto, Srª Presidente, diante desse
contexto de dificuldades, será que vale mesmo a pena
insistir em votar, a toque de caixa, essas alterações do
ICMS, que, como já vimos, complicam a arrecadação,
oneram o empresariado e não beneficiam consumidores neste País?
Defendo e conclamo as Srªs Senadoras e os Srs.
Senadores a me darem mais um tempo para reflexão,
em busca de soluções mais consensuais, mais estruturantes, mais eficazes e duradouras.
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) –
Proponho também, Srª Presidente, para concluir, que,
em vez de formarmos um fundo de desenvolvimento,
chamado Fundo Regional, para compensar essas
chamadas perdas em torno de R$8 bilhões, a União
faça de forma diferente: destine pouco mais de R$2
bilhões. Com pouco mais de R$2 bilhões, nós faremos
a anistia dos micros e dos pequenos produtores do
Nordeste brasileiro, que, repito, não têm como pagar
as suas dívidas no Banco do Nordeste, porque nada
produzem mais. Não produzem milho, não produzem
feijão; o queijo que faziam, a vaca morreu; e não têm
sequer comida para botar na mesa para seus filhos.
Então, é muito mais lógico que, em vez de colocarmos R$8 bilhões nessa chamada compensação –
eu não vejo nenhum Estado brasileiro feliz com essa
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questão da igualdade do ICMS, nenhum Estado; nem
os Estados ricos, que estavam aplaudindo, agora não
aplaudem mais e estão questionando também essa
igualdade do ICMS –, é preferível gastar R$2 bilhões
e salvar várias famílias de brasileiros sofridos, famintos
até, a colocar R$8 bilhões, para não satisfazer, pelo
que vejo, nenhum Estado brasileiro no dia de hoje.
Portanto, Srª Presidente, esse é o meu apelo.
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– E defendo mais: devemos buscar soluções estruturantes.
A seca é um fenômeno que nós não temos como
evitar. Nós não temos como combater a seca, mas nós
temos como criar estruturas para convivência com a
seca.
Os países da Europa ficam seis meses debaixo
do gelo e são países ricos. Nós ficamos aqui com um
período de seca e não aprendemos ainda a conviver
com isso. E a proposta que aparece é que, para a solução dos problemas, se transfira o Denocs do Estado
do Ceará e do Nordeste brasileiro para a burocracia
de Brasília.
Srª Presidente, eu agradeço a V. Exa pela paciência.
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– E quero dizer, com relação às cobranças que estão
sendo feitas pelo Banco do Nordeste, que, nesta semana, o banco publica o seu balanço e apresenta um
lucro de R$508 milhões. Lucro 62% maior do que o do
ano passado. Que se reverta esse lucro que foi gerado
no Nordeste brasileiro, para salvar as famílias de vários agricultores famintos daquela região, perdoando
suas pequenas dívidas, impossíveis de serem pagas.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Eunício Oliveira, de fato, a situação da
seca é dramática na Região Nordeste, e V. Exa é do
Estado do Ceará. Os relatos são realmente chocantes
a respeito do que está acontecendo ali.
E, de fato, esse fundo de compensação para Estado exportador, como o do meu Estado, o Rio Grande
do Sul, e também do Senador Paulo Paim e do Senador Pedro Simon, nós sabemos que é uma promessa
de Lei Kandir para ressarcir as perdas com isenção
de ICMS na exportação e até hoje não recebemos de
volta. Portanto, isso também não vai acontecer.
Obrigada por levantar este tema, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Srª. Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Para me inscrever
para uma breve comunicação.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exa está inscrito.
Com a palavra a Senadora inscrita, em permuta com o Senador Inácio Arruda, Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidenta.
Srªs e Srs. Senadores, Srª Presidenta Senadora
Ana Amélia, no próximo domingo, dia 12, nós estaremos
celebrando o Dia das Mães. Embora não seja uma data
cívica, uma data de Estado, trata-se de um momento
muito importante para as famílias brasileiras, Senador Flexa; famílias que se reúnem para homenagear
a mulher personificada nas mães de cada um de nós.
E é por esse motivo que, como mulher, não poderia
deixar de vir a esta tribuna para dizer algumas palavras
sobre esse dia, sobre as mães, sobres as mulheres, e
homenagear todas as mães do nosso País.
Eu quero, Srª Presidenta, iniciar esta homenagem
às mães homenageando, de forma muito particular, a
minha mãe, que, neste momento, deve estar me assistindo pela televisão, como sempre faz, e como fazem
as mães de todos nós, não é verdade? Então, minha
querida mãe, Nadir, fica aqui, através da senhora, a
minha homenagem a todas as mães brasileiras.
A maternidade é uma das funções mais sagradas,
mais dignas que uma mulher pode exercer. Tanto isso é
verdade que, apesar de todos os avanços sociais que
temos obtido nas últimas décadas, a grande maioria
das mulheres não abdica do direito de ser mãe, de gerar uma nova vida em seu ventre e de tentar contribuir,
assim, para uma sociedade melhor, mas nem sempre
isso é fácil, Srª Presidenta.
A nova condição da mulher na sociedade brasileira lhe impõe grandes desafios. Se, antes, a mulher
podia se dedicar integralmente ao cuidado da família,
ao cuidado dos filhos, hoje as novas tarefas que se lhe
apresentam não permitem mais isso, e, como resultado, a mulher se submete à dupla e até a tripla jornada
de trabalho, mas, nem por isso, abandona os deveres
da maternidade.
Quantas e quantas mães não são obrigadas a
deixar seus filhos com uma vizinha, com os filhos mais
velhos, com uma sobrinha, com uma amiga, para poderem trabalhar e ganhar o sustento de cada dia? Ao
chegarem em casa, já cansadas da labuta diária, ainda
se veem às voltas com os afazeres domésticos e com
o cuidado com os filhos.
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Se a família é estruturada, muitas vezes essa tarefa se torna mais fácil, mais prazerosa, pois a mulher
tem alguém para compartilhar, para dividir as responsabilidades, mas, imaginem, Srª Presidenta, Srªs e Srs.
Senadores, quando se trata de uma mãe solteira, muitas
vezes uma adolescente, que cria sozinha o seu filho,
cria a sua filha, até mesmo sem o apoio dos próprios
pais?! Sem dúvida, a responsabilidade nesses casos
se torna bem maior.
Se temos mães solteiras – o que é uma grande
realidade hoje; o número de famílias dirigidas por mulheres, e só por mulheres, é crescente, cada vez maior,
muito maior do que era no passado –, nós também
não podemos nos esquecer daquelas famílias que são
dirigidas pelos pais. São pais que cumprem sozinhos
as tarefas de pais e de mães.
De acordo com estudo do Ipea publicado em 2009,
cujo título é Retrato das Desigualdades de Gênero e
Raça, o número de famílias monoparentais masculinas,
ou seja, sem a presença física da mãe, também vem
crescendo muito em nosso País, chegando a 3% em
2007, e esse percentual deve estar bem maior agora,
no ano de 2013.
Sem dúvida, um dos motivos para que isso aconteça entre nós é a percepção da importância que a
mulher, a mãe, possui para o equilíbrio do lar, para a
formação e a harmonia da família. Se, desde tempos
imemoriais, a família é considerada a célula mater da
sociedade, como poderíamos pensar numa família sem
uma mãe ou sem alguém que desempenhe o papel
de mãe – seja esse alguém um pai, um avô, uma avó,
ou até mesmo um tio?
Maternidade, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, é proteção, maternidade é carinho, maternidade é colo. Mas é muito mais do que isso, é também
educar, é passar valores, é dar atenção, é conversar,
é contribuir para a formação tanto do homem como da
mulher de amanhã.
Por esse motivo, entendo que a maternidade deve
ser sempre apoiada e amparada pelo Estado brasileiro, em todos os níveis de governo, incentivando o seu
exercício responsável e instituindo políticas públicas
que permitam à mulher compatibilizar a maternidade
com a vida profissional.
Essa é uma das grandes lutas de todas as mulheres brasileiras, porque a sociedade do passado
não é a sociedade do presente. No passado, Senador
Paim, à mulher cabia tão somente a tarefa do cuidado
do lar e da família; hoje, a mulher trabalha fora. Mais
de 40% de tudo o que é produzido no País sai de
mãos femininas. E, apesar disso, quando ela chega
em casa, as tarefas domésticas e o cuidado com os
filhos são quase exclusivas suas, das mulheres e das
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mães brasileiras. E é exatamente por essa razão que
o Estado brasileiro tem que amparar a maternidade. A
maternidade não é só uma responsabilidade da mãe
ou da família, é uma responsabilidade do Estado, é
uma responsabilidade da sociedade.
E nesse sentido – exatamente nesse sentido –
que quero aqui, Srª Presidenta, ao homenagear as
mães, mencionar algumas ações que estão sendo
desenvolvidas pelo Governo da Presidenta Dilma – da
primeira mulher Presidente da República –, medidas
que visam promover o amparo às famílias e principalmente à maternidade.
O primeiro ponto que eu considero muito importante é o aumento da oferta de creches em todo o País.
Desde o início do atual Governo, 612 unidades foram
entregues já construídas, inauguradas, 2.568 estão em
obras e 2.217 já foram contratadas, totalizando quase
5.400 creches espalhadas por todo o Brasil.
Eu aqui cito o exemplo da minha querida cidade
de Manaus, que recentemente inaugurou suas primeiras
creches, construídas em parceria com o Governo Federal da Presidenta Dilma. Uma cidade de 2 milhões de
habitantes que não possuía creches públicas para amparar os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras.
Isso é fundamental, é um direito de a mulher
trabalhadora ter uma creche onde possa deixar seus
filhos com segurança para sair e para trabalhar. E trabalhar não só para sustentar a sua família, mas para
construir a riqueza nacional.
Outro ponto importante que eu cito é a criação da
Rede Cegonha, uma promessa da então candidata, a
Presidenta Dilma Rousseff. Esse é um programa com
investimentos estimados da ordem de R$9 bilhões, que
prevê a vinculação do pré-natal ao parto, com acompanhamento de cada fase da gestação. Para as mães
assíduas aos exames de pré-natal, o programa oferece enxoval completo, ambulância na porta de casa e
visita prévia para conhecer a maternidade onde será
feito o parto, onde a mulher dará à luz. Com isso, o
Governo valoriza a importância do exame pré-natal e
apoia as famílias de baixa renda nesse momento tão
importante da mulher e de toda a família.
Além disso, o Governo criou também o Bolsa Família Gestante, um auxílio complementar de R$32,00
pelo período de 15 meses. As contempladas recebem
esse valor adicional durante os nove meses da gestação e mais seis meses após o nascimento do bebê,
a contar do registro da criança no Cadastro Único. É
mais uma medida que visa a amparar a mulher nessa
fase em que as despesas familiares aumentam – e
aumentam enormemente, Senador Paim – em decorrência do nascimento e da chegada de um novo
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membro da família, uma menina ou um menino, uma
criança recém-nascida.
Finalmente, eu gostaria de citar aqui também o
Programa Brasil Carinhoso, concebido em uma perspectiva de atenção integral às crianças de zero a seis
anos. O Brasil Carinhoso concede um benefício complementar ao Bolsa Família para as famílias extremamente pobres, com filhos de até 15 anos de idade, mas
com foco especial nas crianças – repito – de zero a
seis anos. Como resultado, 8,1 milhões de crianças e
adolescentes de até 15 anos saíram da miséria desde
a criação do Programa, no ano de 2012.
Isso é bastante, mas não é só isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
O Brasil Carinhoso também procura tratar dos
males que prejudicam o desenvolvimento da criança
na primeira infância. Nesse sentido, por exemplo, o
Ministério da Saúde está expandindo a distribuição de
doses de vitamina A para crianças entre seis meses
e cinco anos nas Unidades Básicas de Saúde e em
campanha de vacinação.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – O Brasil Carinhoso também aumenta a oferta do
sulfato ferroso na Rede de Atenção Básica de Saúde.
Sabemos que a necessidade de ferro das crianças
menores de dois anos é muito elevada e dificilmente
provida apenas por alimentos, principalmente quando
a dieta não é exatamente aquela indicada para o desenvolvimento de uma criança. Se essa necessidade
não for suprida, Sr. Presidente, a deficiência de ferro
pode levar à anemia e ao desenvolvimento de outras
doenças.
O Brasil Carinhoso também promove a distribuição gratuita, nas farmácias populares e nas unidades
do Aqui Tem Farmácia Popular, de medicamentos para
asma. A asma é a segunda maior causa de internação
e de óbito das crianças brasileiras.
Essas, Srs. Senadores, são algumas das ações
desenvolvidas pelo Governo Federal...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... em apoio ao exercício da maternidade em
nosso País. São ações extremamente positivas e que,
com toda certeza, farão uma grande diferença no futuro, quando as crianças de hoje forem os homens e as
mulheres de amanhã, homens e mulheres que estarão
aqui em nossos lugares, comandando os destinos de
nossas cidades, de nossos Estados e de nosso País.
Por isso, quero, neste dia, como já fiz a homenagem a todas as mães, como à minha querida mãe
Nadir, homenagear também a Presidente Dilma, nossa
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primeira mulher presidente, que é mãe e que já é avó.
Quero cumprimentá-la não só pelo fato de estar na
Presidência, mas pelo fato de ser mãe, de ser mulher
e de ter tanta sensibilidade para aquilo que mais toca
e mais afeta as mulheres e as famílias brasileiras. Portanto, fica aqui meu abraço carinhoso, o meu abraço
materno, pois também sou mãe,...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – ... a todas as mulheres e mães brasileiras pela
passagem, no próximo domingo, dia 12 de maio, do
Dia das Mães.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin,
a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin.
Agora, eu convido a fazer uso...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Eu solicito...
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Pela ordem, o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – ... que V. Exª me
inscreva para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – V. Exª será inscrito como o terceiro a fazer a
comunicação inadiável.
Passo a palavra ao Senador Paulo Paim, para
uma comunicação inadiável.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senadores e Senadoras, ontem, acompanhado da Senadora Ana Amélia e de mais outros Deputados... E digo aqui o que disse lá, Senador Alvaro
Dias, eu que o representei... E aqui estão umas três
dezenas, calculo eu, de aposentados e pensionistas
do Aerus, que vieram agradecer a todos os Senadores
e Deputados pelo movimento feito junto ao Ministro
Joaquim Barbosa – e V. Exª foi um deles – para que
colocasse a matéria em votação. Por isso faço este pronunciamento, neste momento, frente ao fato de ontem.
Ontem, dia 08/05/2013, todos nós acompanhamos
com enorme atenção o relatório da Ministra Carmen
Lúcia, no plenário do Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do Recurso Extraordinário 571969,
que envolve a causa da Varig e, consequentemente, o
plano de benefício previdenciário dos funcionários das
empresas de aviação, administrado principalmente, no
caso, pelo Instituto Aerus.
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Em 12 de abril deste ano, completaram-se sete
anos da publicação, no Diário Oficial, da intervenção
no Fundo de Previdência do Aerus. Por isso, mais uma
vez, viemos à tribuna lamentar – e aqui lamentamos há
sete anos – que, mesmo após a Ministra Carmen Lúcia
concluir seu voto favorável à Varig – leia-se Aerus –,
infelizmente, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim Barbosa, pediu vista do Recurso
Extraordinário que trata do crédito decorrente dessa
ação de indenização à companhia aérea no valor de
R$2,2 bilhões, que, segundo a própria AGU, atualizado, é de aproximadamente R$3 bilhões.
E por que lamento, Sr. Presidente, senhoras e
senhores que estão aqui assistindo da tribuna de convidados e do plenário? Sete anos esperando! Tantos
morreram! E muitas vezes estivemos lá, não só eu
como outros Senadores, pedindo: coloque em votação.
No dia em que acreditávamos que estaria consagrada, mediante o relatório, a votação final, houve
pedido de vista. Mas, assim mesmo, aproveito este
momento para, mais uma vez, pedir ao Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim Barbosa, que coloque em votação, já na semana que vem.
Os aposentados e pensionistas do Aerus não podem
mais esperar.
Presidente Ministro Joaquim Barbosa, que eu tive
a satisfação de acompanhar quando aqui foi indicado
para Ministro, da tribuna do Senado eu lhe faço este
apelo em nome de milhares e milhares de pessoas.
Pedir vista faz parte do Regimento, e nós entendemos,
mas agora o apelo fica para que V. Exª, já na semana
que vem, coloque a matéria em votação e o nobre relatório da Ministra Relatora, que foi favorável aos aposentados e pensionistas do Aerus, seja, enfim, votado.
Como eu disse e como foi bastante noticiado,
hoje, a grande maioria dos aposentados do Aerus recebe somente 8% e a média de idade desses senhores e senhoras ultrapassa 78 anos. Eles não podem
esperar. Já faleceram à espera da Justiça mais de 820
aposentados do Aerus (Fonte: Sindicato Nacional dos
Aeronautas).
Por fim, repito – deixo por escrito e vou remeter
uma cópia ao Presidente do Supremo –, venho pedir
que o sentimento humano fale mais forte, que o Supremo agilize a análise desse recurso e que os Ministros votem pelo relatório da Ministra Carmem Lúcia,
que é favorável aos aposentados e pensionistas do
Aerus. Ela manifestou entendimento claro de que o
dano causado à Viação Aérea Rio Grandense (Varig)
e aos aposentados e pensionistas do Aerus pelo congelamento de tarifas ficou comprovado nas instâncias
iniciais em que tramitou o processo, iniciado em 1993.
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Essa ação Varig/Aerus repercute diretamente
na vida desses homens e mulheres. Falamos da Varig, mas, na verdade, essa ação vitoriosa servirá para
pagar parte, não totalmente, da dívida e beneficiará,
enfim, os aposentados e pensionistas do Fundo Aerus.
Por fim, não poderia deixar de registrar uma cena
absolutamente comovente, Senador Alvaro Dias – vou
lhe dar um aparte –, que aconteceu no plenário do Supremo Tribunal Federal na tarde de hoje.
Estava lá quase uma centena de aposentados
– aqui estão em torno de 50, creio eu –, pensionistas
do Aerus, acompanhando o julgamento.
Quero cumprimentar todas as autoridades, advogados, sindicalistas, aposentados e pensionistas que
acompanharam, na tarde ontem – nós estávamos lá –,
essa nobre causa, em especial, a Srª Graziella Baggio.
Sei que, muitas vezes, você não foi entendida,
como o Senador Alvaro, como a Senadora Ana Amélia
e tantos outros não foram entendidos, mas você estava lá, mais uma vez, mostrando que acreditou sempre
que a vitória é possível e acontecerá.
Perdoe-me, Graziella Baggio, mas eu quero cumprimentar todos neste momento, da tribuna do Senado,
lembrando in memoriam o Dr. Castagna Maia, que dedicou sua vida a essa causa e não viu resultado, mas
que bom ver que sua filha, advogada, estava vigilante
nesse grande momento.
Quando a Ministra Cármen Lúcia iniciou o seu
voto, todos que estavam lá, aposentados e pensionistas, deram-se as mãos, realizando uma grande corrente de fé. Foi um momento bonito, um momento lindo.
É com esse espírito que devemos continuar nossa caminhada. É com esse mesmo espírito que, mais
uma vez – não tenho vergonha, eu diria até que tenho
orgulho –, peço, humildemente, ao Ministro Joaquim
Barbosa que leve o processo de defasagem tarifária
à próxima sessão do Plenário do STF e que, de uma
vez por todas, se julguem, também, os pedidos realizados na Suspensão da Liminar nº 127.
O Poder Judiciário não pode e não há de negar
o direito à vida e à dignidade humana.
Quero, publicamente, deixar, aqui, meus cumprimentos e agradecimento, em nome de todos, à Ministra
Cármen Lúcia pelo seu voto, pois, ao proferir um voto
absolutamente sólido e esclarecedor, sob o aspecto
jurídico, soube também abordar a atual situação vivida
pelos participantes do Fundo Aerus.
Esse voto foi uma grande vitória, sim, no dia de
ontem. Sem dúvida alguma, a decisão da Ministra me
deu a certeza de que estamos chegando cada vez
mais perto da tão sofrida e, eu até diria, muitas vezes
humilhante... Mas o sabor da vitória está chegando
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perto dos nossos lábios e, por isso, eu acredito que
ela acontecerá.
Senador Alvaro Dias, um aparte a V. Exª.
E digo que o representei lá, ontem. V. Exª foi o
último a ter contato, depois de tantas outras vezes...
(Interrupção do som.)
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador
Paulo Paim, os meus cumprimentos por V. Exª verbalizar
a emoção vivida pelos aposentados do Aerus, depois
de mais essa etapa no Supremo Tribunal Federal. E
aproveito também para agradecer ao Ministro Joaquim
Barbosa, que honrou a palavra empenhada. Em duas
oportunidades, nos últimos dias, solicitamos celeridade
para o julgamento dessas ações que interessam aos
aposentados do Aerus, e o Ministro Joaquim Barbosa
cumpriu a palavra empenhada e concedeu prioridade a essa ação. Da mesma forma, o Ministro Gilmar,
quando nós estivemos lá...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – SP) – Gilmar
Mendes.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – O Ministro
Gilmar Mendes. A Senadora Ana Amélia e eu com ele
conversamos a respeito. Senti do Ministro Joaquim Barbosa sensibilidade para o drama que vivem os amigos
do Aerus, os aposentados do Aerus. Eu tenho certeza
de que ele atenderá ao apelo e o recolocará rapidamente, como quer V. Exª, para a conclusão desse julgamento. Nós estamos esperançosos, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – SP) – Muito
bem, Senador Alvaro Dias.
Como eu havia dito no início, quando estávamos
lá com a Senadora Ana Amélia, ontem, fizemos questão
de dizer a todos que V. Exª estava aqui na liderança e
por isso não estava lá, mas nós o estávamos representando. E todas as vezes em que estivemos com o
Ministro Gilmar ou com o Ministro Joaquim Barbosa
foi na mesma linha da sua fala. Ele disse: “Olha, colocarei em votação.”
Agora, só espero que volte rapidamente ao plenário.
Por fim, Sr. Presidente, eu não tenho como não
falar no dia de hoje da decisão do Superior Tribunal
de Justiça, que por 7 a 0 garantiu o instituto da desaposentadoria. Então, não há mais dúvida.
Esta Casa, depois, não pode reclamar se a Justiça decide o que nós não decidimos. O projeto que
aqui apresentei, aprovado por unanimidade em todas
as comissões, vem ao plenário, volta à comissão. Fizemos uma pequena emenda de redação, está pronto
para ser votado. O instituto da desaposentadoria está
consagrado! Os aposentados que estão trabalhando
vão receber. Foi unanimidade! Mesmo que apelem
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para o Supremo, o Tribunal dará a última palavra, mas
está consagrado.
Então, meus cumprimentos ao STJ, que, por
unanimidade, deu parecer favorável exatamente como
está no projeto que nós aprovamos aqui. Vão ter que
garantir o novo recálculo do benefício e ninguém vai
precisar devolver nada.
Parabéns ao STJ!
Só como exemplo, Sr. Presidente, se pegarmos
todos os jornais do País, está na capa: “STJ decide a
favor do direito dos aposentados”. O Globo, O Estado
de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Zero Hora, Correio do
Povo, todos dizem: “STJ, por unanimidade, aprova”. E
falam, claro, do projeto de nossa autoria que já deveria estar na Câmara. Houve recurso; o Senador Paulo Davim vai dar o parecer, me parece, pela emenda
– não há como ser contra, porque é uma emenda de
redação. Todo o texto dele já acerta, que é exatamente
como mandava o nosso projeto original, e eu espero
que a Casa agora, então, se posicione.
Por fim, Sr. Presidente, não vou me alongar, eu
quero só fazer este registro do Prêmio Camélia da Liberdade, um belo prêmio que nos foi ofertado no Rio de
Janeiro e que foi dado também ao Milton Nascimento
e à Rede Globo, chamado A Pequena África. Recebi
o prêmio no Rio de Janeiro, mas não pude estar lá
devido a compromisso aqui no Congresso Nacional.
E agradeço muito ao sindicalista...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...Sebastião José da Silva (fora do microfone), Presidente da
Nova Central, que me representou. Agradeço, também,
conforme ele, o belo pronunciamento que fez lá o Padre
Tito, falando um pouco da nossa história.
Nestes 40 segundos, só peço o registro. Estou
indo, e, por isso, estou com pressa na fala, diretamente para São Paulo. Vou a Catanduva, interior de
São Paulo, porque lá vai haver uma grande manifestação em defesa dos aposentados e pensionistas do
Brasil, organizada pela Cobap, o Presidente Warley.
Estou indo agora, mas volto na sexta-feira para a
Capital Federal.
Era isso, Sr. Presidente.
Se puder considerar na íntegra os meus pronunciamentos, agradeço muito a V. Exª.
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, ontem, dia 08/05/2013 acompanhei a apresentação do Relatório da Ministra Carmen Lúcia no
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) durante

MAIO DE 2013

Sexta-feira 10

24647

o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 571969
que envolve a causa da VARIG e o Plano de benefícios previdenciários dos funcionários das empresas de
aviação, administrado pelo Instituto Aerus.
Em 12 de abril deste ano, completaram-se 7
anos da publicação no Diário Oficial da intervenção no
Fundo de Previdência Aerus, por isso, mais uma vez,
venho a Tribuna lamentar que, mesmo após a Ministra Carmen Lúcia concluir seu voto favoravelmente à
VARIG (sempre lembrando que é para beneficiar os
aposentados e pensionistas do Aerus), o Presidente
do Supremo, Ministro Joaquim Barbosa, pediu vista do
Recurso Extraordinário que trata do crédito decorrente
dessa ação de indenização à companhia aérea no valor
de R$ 2,2 bilhões (dois bilhões e duzentos milhões de
reais), e, segundo a representante da Advocacia Geral
da União (AGU), chegaria a R$ 3 bilhões de reais em
valores atualizados.
Esta situação se estende há anos, prejudicando
funcionários, aposentados e pensionistas da VARIG
(lembro, Fundo Aerus), cujos direitos não puderam
ser honrados e eles inclusive estão pagando com a
própria vida.
Como já foi bastante noticiado, hoje a grande
maioria dos aposentados do Aerus recebe somente
8% do que deveria receber e a média de idade desses
participantes é de 78 anos e muitos que teriam direito
morreram esperando por essa decisão.
Já faleceram na espera da Justiça mais de 820
aposentados de AERUS. (FONTE: STF/Sindicato Nacional dos Aeronautas)
Por fim, venho pedir que o sentimento humano
fale mais forte e que o Supremo agilize a análise desse Recurso e vote pelo Relatório da Ministra Carmen
Lúcia que é favorável à indenização à VARIG, ela manifestou entendimento que o dano causado à Viação
Aérea Rio-Grandense (VARIG) e aos aposentados e
pensionistas do Aerus pelo congelamento de tarifas,
ficou comprovado nas instâncias iniciais em que tramitou o processo, iniciado em 1993.
Esta ação da VARIG, o dividendo repercute para
o Fundo Aerus.
Falamos da VARIG, mas na verdade, esta ação
vitoriosa servirá para pagar parte da dívida e beneficiará aos aposentados e pensionistas do Fundo Aerus.
Por fim, não poderia deixar de registrar uma cena
absolutamente comovente que aconteceu no Plenário
do Supremo Tribunal Federal na tarde de ontem.
Haviam mais de 90 aposentados e pensionistas
do AERUS acompanhando o julgamento.
Quero cumprimentar todas autoridades, advogados, sindicalistas e aposentados e pensionistas que
acompanharam na tarde de ontem essa nobre causa
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em especial a Srª Graziela Baggio – do Sindicato dos
Aeronautas e, em memória, o Dr. Castagna Maia que
dedicou sua vida a esta causa.
Quando a Ministra Carmem Lúcia iniciou seu
voto, todos deram as mãos, realizando uma grande
corrente de fé.
Uma cena muito emocionante!
E é com esse espírito que devemos continuar
nossa caminhada.
É com esse mesmo espírito que peço ao Ministro
Joaquim Barbosa que leve o processo da Defasagem
Tarifária na próxima sessão do Plenário do STF e, também, que julgue os pedidos realizados na Suspensão
de Liminar nº 127.
O Poder Judiciário não pode negar o direito à
vida e a dignidade da pessoa humana.
Por fim, quero, publicamente, parabenizar a Ministra Carmem Lúcia pelo seu voto pois ao proferir um
voto absolutamente sólido e esclarecedor sob o aspecto jurídico, soube, também, abordar a atual situação
vivida pelos participantes do fundo AERUS.
Esse voto foi a grande vitória do dia de ontem.
Sem dúvida alguma, a decisão da Ministra me
deu a certeza de que estamos chegando cada vez
mais perto da tão esperada vitória definitiva.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Superior Tribunal de Justiça, por decisão
da Primeira Sessão, confirmou o direito do cidadão a
desaposentadoria sem devolução de valores.
Como a decisão foi proferida no rito de recursos
repetitivos, a orientação do Tribunal deve ser seguida
pelos Tribunais Regionais Federais de todo o país.
Segundo o relator da matéria Ministro Herman
Benjamin:
“Os benefícios previdenciários são direitos patrimoniais disponíveis e, portanto, suscetíveis
de desistência pelos seus titulares, dispensando-se a devolução dos valores recebidos
da aposentadoria a que o segurado deseja
renunciar para a concessão de novo e posterior jubilamento”.
A decisão de 7 votos a zero reafirma e consolida ainda mais a tese posta em julgamento, qual
seja: a “possibilidade de renunciar à aposentadoria
concedida (desaposentação) no Regime Geral de
Previdência Social e necessidade de devolução dos
valores recebidos pelo segurado para novo e posterior jubilamento”.
No âmbito do Poder Judiciário a palavra final esta
agora com o Supremo Tribunal Federal.
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A corte analisará a matéria sobre o rito da repercussão geral, isto é, a decisão tomada valerá para
todas as instancias do país.
No Supremo o relator da ação – Ministro Marco
Aurélio, já declarou a constitucionalidade do instituto,
com voto favorável aos aposentados.
A previsão é que a matéria volte a pauta de votação ainda este ano.
Mas a questão não para por ai!
A desaposentadoria não está prevista em lei.
Muito embora hajam decisões favoráveis ao segurado, hoje é preciso ingressar com uma ação judicial.
Por este motivo é essencial que seja aprovado
o PLS 91/2010.
Somos um poder independente, com competência constitucional de legislar, não podemos nos eximir
dessa função.
Cabe ao Congresso Nacional aprovar uma lei
que ponha fim a agonia de milhares de trabalhadores
e trabalhadoras.
É uma questão de justiça!
A sociedade espera por uma resposta Legislativa!
O projeto, de nossa autoria, foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais por unanimidade.
Existe uma emenda de redação pendente de votação, que aperfeiçoa o projeto de lei.
A matéria segue depois para a Câmara dos Deputados.
Conto com o apoio dos nobres senadores e senadoras para encaminharmos esse projeto com a maior
brevidade para a Casa Revisora.
A judicialização das decisões tem provocado morosidade aos processos judiciais e o Congresso tem
corroborado com essa situação.
A Previdência Social nega o direito a desaposentação dos segurados com fulcro em um Decreto que
extrapola os limites legais, pois somente a Lei pode
criar, modificar ou restringir direitos.
Vale ressaltar que não é que o governo terá de
pagar essa conta, o custo para o governo é zero. Pois
a Previdência Social não é do governo; a Previdência
é patrimônio de quem contribui, e quem contribui para
a Previdência é o empregado e o empregador.
A desaposentadoria irá, inclusive, ocorrer, lamentavelmente, sob as regras do fator previdenciário.
Por fim quero dizer que temos que deliberar sobre aquilo que nos compete e deixar para o Judiciário
os litígios atinentes a sua alçada.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de fazer um registro sobre uma

700

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

homenagem que recebi do Centro de Articulação de
Populações Marginalizadas (CEAP).
Fui contemplado com o Prêmio Camélia da Liberdade, instituído em 2005, pelo CEAP.
Esse Prêmio nasceu da necessidade de reconhecer instituições de ensino que se destacavam na
aplicação de Ações Afirmativas, aumentando o acesso
da população negra à educação, além de incentivar o
ensino da Cultura Afro-brasileira.
Com o iminente crescimento do prêmio, novas
categorias foram criadas, como as de Imprensa, Empresas e outros segmentos sociais que investem ou
se percebem como promotores dessas ações de inclusão racial.
Ou seja, a finalidade do Prêmio é a divulgação
de exemplos de ações afirmativas.
A cada ano é escolhido um tema e para 2013 o
tema em questão é “Pequena África”, região compreendida pela zona portuária do Rio de Janeiro, Gamboa
e Saúde, onde se encontra a Comunidade Remanescente de Quilombos da Pedra do Sal, Santo cristo e
outros locais, como o Cais do valongo, habitados por
escravos alforriados entre 1850 e 1920.
A “Pequena África” foi escolhida como tema porque historicamente é um centro de resistência e renascimento da cultura negra no Brasil.
Grandes baluartes da cultura negra viveram lá.
Dom Obá foi um deles.
Cândido da Fonseca Galvão, mais conhecido
como Dom Obá, foi um pensador e articulador político, uma espécie de porta-voz do povo negro brasileiro.
Era amigo pessoal do Imperador Dom Pedro II
e teve papel fundamental no processo abolicionista,
pois era o elo entre as elites do poder monárquico e
as massas populares.
Sr. Presidente, gostaria de citar aqui o nome de
todos os homenageados deste ano:
Instituição de Ensino:
– Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações
Raciais e Educação
– Universidade Federal do Pará
– Núcleo de Estudos Interétnicos – NUER – Universidade Federal de santa Catarina
Empresa:
– Chesf – Cia. Hidro Elétrica do São Francisco
Poder Público:
– Governo do estado do Rio de Janeiro
– Programa Antonieta de Barros – PAB – da Assembleia legislativa de Santa Catarina
– Supremo Tribunal Federal
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Veículo de Comunicação:
– Mídia Digital – Instituto Mídia Étnica
– TV Brasil – Programa Nova África
– TV Globo – Novela Lado a Lado
– Blog Mundo Afro – Jornal A Tarde
Personalidade:
– Paulo Renato Paim
– Ruth de Souza
– Reverendo Marcos Amaral
– Vó Maria
Devo dizer que foi com imensa alegria que recebi
essa homenagem!
O Centro de Articulação, que tem como conselheiro estratégico Ivanir dos Santos, é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, vinculação
partidária ou religiosa.
Foi fundado em 1989, por ex-internos da Fundação Nacional do Bem-estar do Menor (Funabem), com
a ajuda de representantes da comunidade negra e do
movimento de mulheres.
O principal compromisso do CEAP é o de lutar
por uma sociedade justa, em que as oportunidades
sejam ampliadas para todos.
Seus esforços são focados em programas de
Ações Afirmativas e no direito dos cidadãos, busca
pela implementação de políticas públicas de combate
à discriminação racial e todas as formas de preconceito que atingem a população brasileira.
Eles fazem um belo trabalho e eu gostaria de
agradecer novamente, de coração, pela carinhosa homenagem que me foi feita.
Infelizmente, por motivos de agenda, não pude
ir ao evento, mas me fiz representar pelo senhor Sebastião José da Silva, Presidente da Nova Central
Sindical do RJ.
Termino ratificando que me sinto muito honrado
com o Prêmio Camélia da Liberdade, selo de qualidade e reconhecimento e reafirmo, aqui, minha infinita
dedicação a esta luta.
Muito obrigado!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a Confederação Brasileira de Aposentados
e Pensionistas – COBAP, presidida por Warley Martins,
inicia no dia de amanhã, portanto, sexta-feira, 10, a
primeira mobilização nacional de uma série que acontecerá nos estados da federação, culminando com um
grande avento em Brasília, em defesa dos direitos e
das conquistas da categoria.

MAIO DE 2013

24650

Sexta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Amanhã será a vez de Catanduva, estado de
São Paulo, receber centenas de dirigentes sindicais,
de confederações, federações e sindicatos de base.
Eu estarei lá, junto a eles, levando a minha solidariedade, carinho e respeito a esta expressiva parcela
da sociedade brasileira.
Entre as reivindicações dos aposentados e pensionistas estão: Fim do fator previdenciário, reajustes
salariais dignos para a categoria, valorização do voto
dos aposentados, desaposentadoria, mais médicos
nos postos de saúde.
Lembro que a concentração do evento inicia às 9
horas, em frente ao clube Velha Guarda. Às 10 horas
inicia a passeata em direção ao centro de Catanduva.
E às 11 horas acontecerá um ato ecumênico na Praça
da República. Todos estão convidados.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Paim. Vossa solicitação
será atendida na forma regimental.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Gostaria de saudar os aposentados do Aerus,
aqui na tribuna de honra, e também os jovens alunos
que vejo aqui na galeria do Senado.
Passo a palavra à próxima oradora inscrita, Senadora Ana Amélia, pelo tempo regimental.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Meu
caro Presidente desta sessão, Senador Sérgio Souza,
Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, mas, especialmente,
aos aposentados e pensionistas do Fundo Aerus que
estão aqui no Senado Federal neste início de tarde –
agora cumprimentando, com razão, o Senador Paulo
Paim –, eu queria dizer a vocês que, assim como o
Senador Paim, fico extremamente gratificada com o
gesto. Porém, entendo que aqui é nosso dever e nossa
obrigação lutar por causas legítimas de alto interesse
social. É nossa obrigação e nosso dever não apenas
constitucional, mas também político e, sobretudo, social.
Não é admissível que se tenha demorado sete anos
para que, ontem, começasse a se ver uma luz no fim
do túnel, muito clara, por sinal.
E fico feliz, Senador Alvaro Dias, V. Exª que tem,
com o Senador Paulo Paim e comigo, trabalhado tanto
em favor desta causa justíssima, que da mão de uma
mulher, a Ministra Cármen Lúcia, tenha saído um despacho, um voto de tanto valor, de tanto conteúdo, de
tanta justiça, e que também na mão de uma mulher,
a Graziella Baggio, esteja o comando de vocês, que,
às vezes, impacientes, não entendem as demandas e
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as demoras que acontecem aqui em Brasília, seja no
campo do Judiciário, no campo do Poder Executivo e,
às vezes, até desta Casa.
Eu queria dizer que o que nós estamos fazendo
aqui é exatamente o reconhecimento da necessidade
de que se faça justiça neste País, se faça justiça num
país da impunidade, num país em que nós estamos
acostumados a ver e, às vezes, a ser tolerantes e complacentes com os malfeitos que acontecem em muitas
áreas. Então, o nosso dever é continuar lutando.
Na primeira parte do julgamento que o Senador
Paim e eu tivemos a oportunidade de acompanhar,
até a metade do voto da Ministra Cármen Lúcia, vimos a segurança com que ela rebateu item por item
a argumentação e o recurso da União e também do
Ministério Público Federal. É a segurança que me dá
que os demais Ministros... O Ministro Marco Aurélio
Mello reconheceu o alcance social dessa decisão, que
aguarda há sete anos um julgamento definitivo pela
Suprema Corte de Justiça do País.
Espero que os Srs. Ministros tenham a sensibilidade social que teve a Ministra Cármen Lúcia, sobretudo
a leitura que ela fez e a interpretação da lei para assegurar, reforçando a tese de que a União tem o dever
de indenizar os aposentados que foram prejudicados
exatamente pela deficiência de fiscalização de uma
secretaria que era encarregada de fiscalizar os planos
complementares de Previdência Social.
Assim, dessa forma, acredito que a Suprema Corte fará. Mesmo que ontem o Ministro Joaquim Barbosa
tenha pedido vista, vamos confiar também na sensibilidade do Presidente da Suprema Corte, que sabe,
sentiu na pele as dores de uma pessoa humilde que
chegou ao comando da Suprema Corte, um negro, o
primeiro da história do País a chegar a esse posto; ele
vai ter, sem dúvida, a sensibilidade para essa causa
que é justíssima.
Antes de 2011 – eu assumi o mandato no dia 1º
de fevereiro de 2011, como todos desta legislatura –,
Senador Mozarildo Cavalcanti, como jornalista, em
uma coluna que eu tinha no jornal Zero Hora, de Porto
Alegre, escrevia sempre tudo que faziam o Senador
Paim, o Senador Alvaro Dias, o Senador Sérgio Zambiasi, que me antecedeu no mandato, em prol dessa
causa. E com uma razão muito justa, Senador Sérgio
Souza, uma razão justíssima, porque a Varig, que faria 86 anos no dia 7 de maio, nasceu no meu Estado
do Rio Grande do Sul, no Estado do Senador Paim,
do Senador Simon, do Senador Sérgio Zambiasi, que
tanto lutou por essa causa, nem sempre compreendida.
Dessa forma, estou muito à vontade para dizer
que vocês podem continuar confiando nesses Senadores que têm este dever, não estamos fazendo qualquer
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favor a essa categoria tão sofrida. Alguns recebem
uma aposentadoria que mal dá para pagar um plano
de saúde; outros, daqui a três meses, se essa causa
não for julgada, nem isso receberão, Senador Sérgio
Souza. Por isso, faço este pronunciamento, reforçando
a argumentação do Senador Paulo Paim nessa causa
e também do Senador Alvaro Dias, que se manifestou
também recentemente a respeito disso.
Vocês podem ter certeza de que, pelos menos
de nós, não faltará apoio e empenho para essa causa
que tem a máxima justiça.
Renovo a minha confiança no que disse e no que
fez a Ministra Cármen Lúcia. Ficamos muito felizes; eu
particularmente, como mulher, fico gratificada de ver
o valor que teve o voto da Ministra Cármen Lúcia na
sessão de ontem. Espero que ele paute as decisões
e os votos dos próximos ministros.
Muito obrigada a vocês, podem continuar contando com o nosso apoio. Muito obrigada. É o único
agradecimento que temos a fazer, mas quero dizer que
é o nosso dever lutar por essa causa, que é justíssima.
Eu queria, Srªs e Srs. Senadores, também abordar que hoje tivemos a presença do Ministro da Defesa, que veio com os comandantes militares. V. Exª,
Presidente, estava lá presente, Senador Mozarildo da
mesma forma, Senador Cyro Miranda também. O Ministro chegou no horário certo, como a disciplina militar
recomenda, os comandantes militares ficaram o tempo necessário. Foi uma verdadeira sabatina depois de
uma longa exposição do Ministro Celso Amorim, não
respondendo apenas perguntas dos Senadores, mas
também de internautas, sistema adotado pelo nosso
Presidente Ricardo Ferraço.
Ele cumpriu o dever de relacionamento amistoso,
cordial e republicano entre o Poder Executivo e esta
Casa; veio aqui para prestar esclarecimentos, e é extremamente louvável que continuem fazendo assim.
Só que, hoje, também estava marcada uma audiência
pública mista envolvendo duas grandes comissões, a
Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de
Assuntos Sociais, duas importantes comissões temáticas. A essa audiência deveria estar presente, para
prestar esclarecimentos ou prestar contas do que vem
fazendo, o Presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, e
mais dois diretores, José Agenor da Silva e Jaime
César Oliveira. A reunião estava marcada para as 9
horas, e os convidados chegaram com meia hora de
atraso para fazer a apresentação de um relatório das
atividades de 2011 do órgão, uma agência reguladora.
O Senador Waldemir Moka, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, em boa hora cancelou a
reunião, porque o Presidente da Anvisa não compareceu; veio apenas um representante da agência regu-
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ladora. Eu queria cumprimentar o Senador Waldemir
Moka pelo gesto que teve, assim como ontem também
o Senador Fernando Collor, ao rasgar uma informação.
Aliás, acho que foi o Senador Roberto Requião que
começou essa história, quando mandou rasgar uma
correspondência do Ministério da Educação, onde havia sido dada uma informação por um assessor apenas, quando quem deveria informar era o Ministro da
Educação naquela oportunidade.
Nós, aqui, estamos sobrecarregados com medidas provisórias que chegam a toda hora, sufocando o
trabalho legislativo. Aí, não vem o Presidente da Anvisa prestar esclarecimentos ao Congresso Nacional,
e foram eles, inclusive, que se propuseram a vir aqui.
As duas comissões abriram um espaço nobre, porque
teríamos muitos outros assuntos a tratar, para que S.
Sªs se fizessem presentes. Não vieram! E fez muito
bem o Senador Waldemir Moka em cancelar essa audiência pública.
Agora pasmem: hoje, o governo está empossando
o 39º ministro. Do que nós precisamos, Senador Sérgio
Souza, Senadores, é de mais eficiência no governo. Se
o presidente de uma agência reguladora não comparece aqui, se somos sufocados por medidas provisórias, penso que não será mais um ministério que dará
celeridade às ações do governo.
Faz dois anos que um laboratório fitoterápico do
meu Estado, histórico, que produz um desses medicamentos fitoterápicos que a nossa avó usava há mais
de 50 anos, aguarda uma deliberação da Anvisa. E até
agora nada aconteceu!
Esse caso é o de um laboratório do meu Estado
que foi fundado em 1932, em Porto Alegre. Até hoje, a
empresa espera por uma autorização da Anvisa para
retomar a produção de um único medicamento fitoterápico que auxilia a digestão. Essa espera já é de quase
dois anos. Como se não bastasse, a burocracia pública impede que esse mesmo empreendimento tenha o
registro de um xaropezinho tradicional, daqueles que
combatem a tosse, fabricado há 50 anos.
Não estou falando em fármacos complexos, aqueles que causam sequelas; estou falando em um xaropezinho contra a tosse, que é muito comum no sul do
País, porque vem de tradição do uso de chás transformados em xarope.
Quem não se lembra do Funchicórea, que é dado
para as crianças para curar dor de barriga? E isso não
é incorporado ainda! Agora, finalmente, a Anvisa está
reconhecendo esses fitoterápicos, porque são de uso
cultural, assimilados pela sabedoria dos nossos antepassados, que não têm nenhum efeito colateral.
Então, é inadmissível que uma empresa brasileira, genuinamente brasileira... Não estou falando de
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fármacos complexos nem dos sofisticados produtos da
inovadora indústria farmacêutica mundial...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... estou
falando da nossa Funchicórea e desses medicamentos.
São empresas com dados de produção e de geração de emprego e renda consideráveis que correm riscos desnecessários de fechar as portas, simplesmente
porque uma agência reguladora não dá a autorização.
Que, pelo menos, diga, no segundo mês: “não pode
fazer”. Agora, deixar por dois anos aguardando para,
depois, dizer “não” ou “sim”? Essa demora tem um preço, e o preço é pago pela sociedade brasileira. É isso
que temos que ver nessa falta de qualidade da gestão.
São empresas, como eu disse, que geram empregos.
Lamentavelmente, está clara a falta de prioridade
da própria agência reguladora sobre essa questão. Tenho um bom relacionamento com o Presidente Dirceu
Barbano, mas está falhando a agência.
No caso desse xarope que mencionei – pasmem
–, um único funcionário do é responsável por avaliar
70 pedidos semelhantes. Um único funcionário de uma
agência reguladora!Ou seja...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... depois de um ano de espera, quando a empresa (Fora
do microfone.) consegue explicações, a Anvisa dá a
resposta: “não há previsão de solução para os entraves burocráticos”. O mesmo problema acontece também em Santa Catarina, em Minas Gerais, São Paulo,
Roraima, Paraná, enfim, em todos os outros Estados.
Então, eu queria dizer aos senhores que, nesta
hora, quando a gente vê a criação de mais um ministério, a única coisa que a gente deseja é que o Estado
seja mais eficiente. A sociedade está se cansando de
pagar uma conta tão alta quanto esta: o Estado brasileiro oferecer serviços de má qualidade aos cidadãos.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Eu passo, agora, a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, que falará pela Liderança do PTB.
Enquanto o Senador Mozarildo se dirige à tribuna, faço aqui o registro da presença dos alunos do
1º ano do Ensino Médio do Colégio Pentágono, aqui
de Brasília.
Sejam todos bem-vindos!
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Sérgio Souza, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, uma das formas mais eficientes de
manter as desigualdades sociais é não eliminar as
desigualdades regionais.
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O Brasil, um País continental, tem regiões tão
díspares que é inacreditável que uma região, por exemplo, como a Região Amazônica, seja tratada, em vários aspectos, sempre como uma espécie de quintal
do País. E lá vivem mais de 25 milhões de habitantes!
Uma população superior à da Venezuela, embora rarefeita, concentrada nas capitais, com muita gente também no interior, e uma faixa de fronteira com mais de
11 mil quilômetros, fazendo divisa com vários países.
No entanto, os programas governamentais, programas de Estado – e não falo de programas de presidente A, B ou C –, ao longo do tempo, têm sido
realmente de tratar a Amazônia sempre em último
lugar. Então, a Amazônia vai ficar sempre uma região
vulnerável e a população que lá vive pagando um alto
preço para ser brasileiro.
Eu tive a honra de ser o autor de dois projetos de
lei autorizativos que mudaram, em muito, a realidade do
meu Estado, Roraima. Um foi o projeto que autorizava
a criação da Escola Técnica Federal de Roraima; e o
outro que criava a Universidade Federal de Roraima.
Hoje duas realidades consolidadas: a Escola Técnica
já é o Instituto Federal de Educação e Tecnologia; e
a Universidade já possui mais de 29 cursos, inclusive
bem avaliados, como os de Medicina, de Engenharia,
de Economia e de Agronomia.
Então, na verdade, é preciso ter uma política permanente, uma política do Estado brasileiro para esta
região. E não vou, aqui, nem me ocupar em falar sobre
a Região Nordeste ou a Região Centro-Oeste, que,
embora menos que a Região Norte, também sofrem
com a falta de uma política permanente.
Na condição de Presidente da Comissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, ressalto
que a Comissão conseguiu aprovar um projeto que cria
uma política nacional de desenvolvimento e defesa da
Amazônia. Mas há um projeto, Senadora Ana Amélia,
que não justifica o tempo que está levando para ser
aprovado. É um projeto que cria Colégio Militar em Boa
Vista, capital do meu Estado, e outro em Rio Branco,
capital do Estado do Acre, por iniciativa do, à época,
Senador Tião Viana.
E olhem só: colégios militares não são destinados apenas às famílias dos militares, mas para todas
as pessoas. Há um processo seletivo do qual participa
qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer gênero.
Pois bem; temos, no Brasil, 12 colégios militares
situados em dez Estados apenas. No Rio Grande do
Sul, da Senadora Ana Amélia, há dois – em Porto Alegre e em Santa Maria. No Estado de Minas, também há
dois – em Belo Horizonte e em Juiz de Fora. E há um
em cada um desses outros Estados: Rio de Janeiro,
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Brasília, Paraná, Ceará, Salvador, Recife. Na Amazônia, na Região Norte, apenas em Manaus.
E a Amazônia – é só olhar o mapa – ocupa 61%
do Território Nacional. Podemos dizer que, na Amazônia Legal, ainda há, em Mato Grosso do Sul, um
colégio militar.
Agora, não consigo compreender como um projeto desse, que foi aprovado aqui, no Senado, está na
Câmara desde 2004 – há nove anos, portanto – e não
consegue ser aprovado. Está em regime de urgência,
mas pediram que fosse ouvida outra comissão daquela Casa. Falei com o Relator, que deve apresentar o
seu relatório na próxima semana, podendo ser lido em
plenário, porque está em regime de urgência. E é um
projeto que, eu diria, inofensivo, porque, na verdade,
autoriza o Poder Executivo a fazer, e o Poder Executivo faz quando tiver recursos e quando for da conveniência do seu planejamento, no caso, da área militar.
Mas não posso compreender como é que, realmente, isso esteja acontecendo. Parece até aquela
história...
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – (Fora do microfone.) – Mais um minutinho só.
Não posso compreender por que faz tanto tempo
que esse projeto está parado. A gente costuma dizer,
lá no Norte, quando vê jabuti em galho de árvore, que
ou foi enchente ou mão de gente. Não é possível que
esse projeto conte com qualquer tipo de objeção – e
já demonstrou que não –, porque foi aprovada a sua
urgência para votação em plenário; e houve uma medida, que considero protelatória, ao se pedir a audiência da Comissão de Finanças e Tributação, quando
o projeto é apenas autorizativo.
Então, eu quero aqui fazer, mais uma vez, esse
apelo, porque entendo da maior relevância a matéria,
como amazônida, uma pessoa nascida em Roraima,
que conhece a Amazônia não por ouvir falar ou por
filme, mas por andar pela região toda e conhecer a
região de perto, não só o meu Estado, mas também
os outros Estados.
Eu espero que esse projeto...
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – ... seja aprovado e que nós possamos, portanto, comemorar mais esse grande feito para a Região
Norte, para a Região Amazônica de um modo geral.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti,
o Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Com a palavra, como orador inscrito, o Senador
Sérgio Souza; em seguida, o Senador Alvaro Dias, para
uma comunicação inadiável; e, não havendo oradores
inscritos, o Senador Roberto Requião.
Com a palavra o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores; caros representantes dos aposentados do Aerus, que nos brindam
com as suas presenças aqui, na tribuna de honra do
Senado; senhoras e senhores; caros telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, no próximo domingo, Dia das Mães, embora para muitos seja
apenas uma data comercial, tenho certeza de que
para a maioria dos brasileiros é a data em que homenageamos aquela que nos deu à luz, que nos deu o
cuidado e que tem uma preocupação conosco desde
a gestação até a idade adulta.
Eu tenho 42 anos e vou passar o final de semana
com a minha mãe. Ela me liga toda semana, pede a
Deus que me abençoe nos meus passos e demonstra
sua preocupação.
Venho à tribuna para fazer uma reflexão sobre
o quanto as mães brasileiras têm sofrido com essas
questões da criminalidade e da marginalidade dos
menores, algo que vem tomando conta do cenário
nacional, da imprensa nacional.
Vários são os projetos que nós temos tramitando
no Senado Federal e também na Câmara para discutir
essa questão da maioridade ou da menoridade penal.
Eu também tenho um projeto nesse sentido, apresentado há mais de um ano, que não busca reduzir a
idade penal, mas dar uma solução do ponto de vista
de não termos uma sensação de impunidade.
No meu entendimento, Srª Presidente, o menor,
num primeiro momento, está desassistido. Quando ele
está desassistido, a criminalidade, núcleos, principalmente do tráfico de drogas, utilizam esse menor, cooptam esse menor para a prática de delitos reprimidos
pela nossa legislação, sob o argumento de que esse
menor não é atingido pela lei mais severa e também
de que sua ficha, quando ele atinge a maioridade, é
apagada. Assim, há a sensação de impunidade.
Recentemente, numa viagem a convite do Exército Brasileiro, alguns militares me confessaram a
dificuldade que eles têm de obter os antecedentes
criminais dos menores que se alistam nas Forças Armadas. Assim, às vezes, acabam indo para as Forças
Armadas menores que têm vínculo com o tráfico de
drogas, com organizações criminosas, e eles vão ser
capacitados no manuseio e na utilização de armas ou
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vão estar próximos delas. Os militares querem acabar
com isso, mas a legislação não permite porque não
podem ser divulgados os atos criminosos cometidos
por esses menores.
Qual a sugestão que eu dou ao Congresso Nacional através do Projeto de Lei, que, curiosamente,
levou o número 190, de 2012 – o número 190 é tido,
no Brasil todo, como o número da polícia –, e está na
CCJ aguardando distribuição para relatoria? Mudar a
Constituição Federal é mais demorado. Uma proposta de emenda constitucional depende de votação, em
dois turnos, nas duas Casas, de aprovação por três
quintos dos seus membros, além de ser um tema muito
polêmico. Então, estou sugerindo mudarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já não é mais
criança nem adolescente, pois já tem 22 anos, é de
1990; então, já é adulto.
O Brasil, como qualquer país do mundo, vive em
constante mudança, numa velocidade cada vez maio,
e os costumes das décadas de 40, 50 e até 80 não
são mais os costumes de hoje, e nós, legisladores,
regulamos os costumes porque o poder dado pelo
cidadão ao Estado é para regular o seu convívio em
sociedade. Nós, brasileiros, que tínhamos o costume,
nas décadas de 60, de 70, de 80, de respeitar nossos
pais, nossas mães, os idosos, a criança, o adolescente,
o próximo, de conviver harmonicamente, pelo menos
mais do que hoje, não temos mais essa realidade. Por
quê? Por causa da migração para os grandes centros,
onde há cada vez mais aglomeração, dos problemas
com a mobilidade urbana... Um cidadão, para conseguir chegar a seu trabalho, leva duas, três horas, no
ônibus, no metrô, no trânsito, parado. Ou seja, ele sai
de casa quando o seu filho está dormindo e não é diferente quando ele retorna para casa. Não há mais o
convívio familiar como havia há três ou quatro décadas.
A realidade do Brasil é outra, a realidade do mundo
é outra. E se nós regulamos os costumes, nós temos
que mexer na legislação que regula a convivência em
sociedade.
Eu sugeri ao Congresso Nacional, ao Senado,
uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente para nós regularmos o convívio em sociedade
com os menores, para que não haja uma sensação de
impunidade desse menor.
São dois pontos específicos.
O primeiro deles é o de que o menor reincidente
que vier a cometer um crime grave, um estupro como
esse que todos os brasileiros acompanharam esta
semana, ocorrido dentro de um ônibus, na cidade do
Rio de Janeiro, como aquele crime em que um estudante assassinou seu colega em São Paulo, há algumas semanas, como aquele crime ocorrido aqui, em
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Brasília, em que um menor assaltou uma empresária
para roubar as quatro rodas de um carro e a matou
com inúmeras facadas, ainda incendiando o carro e
a empresária ao final, como tantos outros a que estamos assistimos no dia a dia, crimes graves... Nesses
casos, independente da idade do menor, ele vai responder pela pena do Código Penal e não mais pela
pena do Estatuto da Criança e do Adolescente, que,
no máximo, pode chegar a três anos. De acordo com
o crime, responde pelo Código Penal.
No entanto, o segundo ponto é que, uma vez
condenado a um determinado tempo de prisão, ele
vai, até completar 18 anos, para o estabelecimento
prisional adequado a sua idade. Lá, nós vamos tentar
minimizar os efeitos que a sociedade causou a esse
menor, tentando ressocializá-lo. Restando pena a cumprir, quando completar 18 anos, ele vai para o estabelecimento prisional comum, como qualquer cidadão
brasileiro. Não podemos mais admitir que a sensação
de impunidade e que o menor, que é tido como protegido, seja utilizado por organizações criminosas para
cometer ou assumir, muitas vezes, os crimes cometidos
por outros porque não há pena que o atinge da forma
como atinge os demais cidadãos brasileiros.
Então, Srª Presidente, venho pedir aos colegas
Senadores que façamos um movimento para agilizar
a tramitação de projetos dessa natureza que estejam no Senado Federal, enaltecendo a iniciativa do
Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal,
que aprovou, ontem, na Comissão, um requerimento
para a realização de duas audiências públicas aqui,
no Senado Federal, com representantes de todas as
classes e áreas para debaterem este tema e para que
possamos, então, prosseguir na votação e aprovação
dos projetos de lei dessa natureza.
Acho que, dessa forma, Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, estaríamos fazendo uma justa homenagem às mães brasileiras, dando-lhes um respaldo à
vida, uma garantia à vida, um convívio em sociedade
um pouco mais harmônico, um pouco mais decente,
porque nós sabemos – isto é muito claro e nós sentimos no nosso dia a dia – que a sensação ...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –...
de impunidade por crimes cometidos por menores é
cada vez mais patente, é cada vez maior.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Uma boa tarde a todos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Sérgio Souza.
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Esse é um tema que está preocupando todo cidadão brasileiro, especialmente as famílias, que ficam
em estado de alerta cada vez que um filho sai para
uma noite, para uma festa, sem saber se ele vai voltar
inteiro ou não. Esse é o grande dilema que nós temos
hoje, lamentavelmente.
Convido para fazer uso da palavra, como inscrito
para uma comunicação inadiável, o Senador Roberto
Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Senadora Ana Amélia, ontem, se não
me engano, houve um quiproquó na Comissão de Infraestrutura, do Presidente da Comissão, o Senador
Collor, que fez críticas pesadas ao Tribunal de Contas.
Persiste uma visão, uma ideia de que o Tribunal
de Contas está paralisando o Estado brasileiro com o
rigor exagerado nas suas auditorias e avaliações. Será
realmente isto uma verdade? O Tribunal de Contas estará agindo com leviandade em relação a preços de
obras públicas? Talvez a coisa não seja bem assim.
Quero aproveitar este espaço que tenho aqui
para conversar com o Senado e com a nossa Presidenta Dilma sobre o que está acontecendo na área das
ferrovias. Por muitas vezes, já ocupei a tribuna para
advertir a Presidenta de que o fato de colocar um ex-presidente da ALL no comando desse processo não
é uma medida de bom senso.
Mas vamos lá. Eu estou aqui com o detalhamento
dos custos unitários médios utilizados para a elaboração dos orçamentos para investimentos em estradas
de ferro. Esses custos foram levantados por mim nos
Orçamentos da União de cada exercício.
Vamos começar, por exemplo, Senadora Ana
Amélia, com o preço dos Orçamentos da União de
2004. O valor por quilômetro, em 2004, era de R$1,25
milhão – era o que contemplava o Orçamento da União.
Em 2005, o Orçamento, por quilômetro, magicamente,
pulou para R$2.536.857,00. Tinha começado aquela
história das PPPs, as Parcerias Público-Privadas, com
dinheiro financiado, dinheiro do BNDES, e obras executadas pelos tais sócios privados do Governo Federal.
Então, saímos de R$1,25 milhão para
R$2.536.857,00. Um aumento, de um ano para outro, de 102%. Em 2006, o Orçamento da União faz o
quilômetro de estrada de ferro construído subir para
R$3 milhões. Um aumento, em dois anos, de 140%.
Em 2007, R$3,5 milhões; em 2008, R$3.875.000,00
e, atrás disso, a PPP, o financiamento do BNDES por
esse pessoal saído da iniciativa privada, do comando
das estradas de ferro, promovidos, por nossa Presidenta, a comandantes dessa revolução das estradas
de ferro do Brasil.
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Em 2009, cai para R$3,5 milhões. Oh, maravilha!
Mas, em 2010, sobe para R$3,6 milhões; em 2011, para
R$3,9 milhões; em 2012, para R$4,5 milhões; e agora,
em 2013, o orçamento dessas PPPs anunciadas, essa
barbaridade que foi autorizada através da votação de
uma medida provisória, na semana passada, no plenário do Senado Federal, sobe para R$4.755.500,00
por quilômetro.
Isso significou, em relação ao preço de 2004, um
aumento, no Orçamento da União, de 280,44%. Foram
280,44%! Aí, fui procurar a variação, nesse mesmo período, dos Índices Nacionais da Construção Civil. Nesse período, os índices Nacionais da Construção Civil
cresceram exatamente 89,31%. E Bernardo Figueiredo
e esse pessoal todo do Ministério dos Transportes e
da Empresa Brasileira de Logística elevaram o preço
das estradas em 280,44%.
Srª Presidenta, não preciso mais fazer comentário a respeito disso. Eu só requeiro à Mesa que este
meu pronunciamento seja enviado pela Mesa do Senado Federal para a Presidenta Dilma, mas, como
tenho certeza de que vai para a Casa Civil e não irá
para a mão dela, requeiro também que seja enviado
este meu pronunciamento ao Conselho de Ética do
Governo Federal.
Srª Presidenta, agradeço pela oportunidade do
pronunciamento. Acho que, depois de mim, fala o Senador Alvaro Dias.
É uma advertência, uma advertência de um companheiro da Base do Governo, que trabalhou quatro
vezes para o Lula em campanhas eleitorais e, na última eleição presidencial, para a Presidenta Dilma,
que tem feito coisas maravilhosas, principalmente na
exclusão do custo da crise global aos trabalhadores
brasileiros, agindo de forma completamente diferente
da União Europeia, da Espanha, da Itália, da Grécia,
de Portugal, com as políticas compensatórias, com a
elevação do salário mínimo.
Mas fico aqui pensando: com o aumento de 280%
no custo oficial da construção de estrada de ferro, não
vai sobrar dinheiro para os aposentados do Aerus. É
evidente que o ex-Presidente Lula chamaria esse aumento orçado nos orçamentos da União pura e simplesmente de maracutaia.
Abra os olhos, Presidenta Dilma!
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento-o, Senador Roberto Requião, pela
objetiva comparação feita sobre os valores e queria
dizer que V. Exª será atendido na forma do Regimento Interno.
Convido para fazer uso da palavra, com orador
inscrito, o Senador Romero Jucá.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, eu serei breve.
Logo, nós teremos a oportunidade de ouvir o Senador
Alvaro Dias.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – É a praxe de V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Exatamente.
Eu pedi a palavra para fazer um registro que
considero importante neste momento. Peço a união
de todos no sentido de que nós possamos discutir,
votar e salvar ainda a medida provisória que regulamenta a situação dos portos brasileiros. Nós precisamos desenvolver um processo logístico no País que
dê suporte à necessidade de crescimento econômico,
Senador Alvaro Dias. E, sem dúvida alguma, hoje, um
dos gargalos para a exportação e para a importação
de produtos do Brasil são os portos brasileiros.
O Governo editou uma medida provisória, que
foi bastante discutida na Comissão, de que, inclusive,
fiz parte. Posteriormente, a matéria foi para a Câmara
dos Deputados, já num prazo bastante exíguo para sua
votação. Infelizmente, ontem, essa medida provisória
não pôde ser votada por conta de discussões político-partidárias, que aqui não cabe analisar. Houve a suspensão da sessão, e corremos o risco de, na próxima
semana, essa medida provisória perder sua validade,
e, portanto, todo o esforço no sentido de construir uma
alternativa que possa melhorar a condição dos portos
brasileiros cairá por terra.
Ouvi do Presidente Renan Calheiros e do Deputado Henrique Eduardo Alves que o comando das duas
Casas, tanto da Câmara quanto do Senado, fará todo
o esforço necessário para que possamos votar essas
matérias ainda esta semana. Mas, volto a dizer, para
votar essas matérias, vai ser preciso um acordo amplo,
principalmente no Senado da República.
Se a Câmara, que está marcando uma sessão
extraordinária, votar essa matéria na segunda-feira ou
na terça-feira, essa matéria chegará aqui fora do prazo
novamente, Presidente Ana Amélia, da forma como
tem ocorrido diversas vezes, fazendo com que nós tenhamos de construir um acordo de líderes, para que o
prazo de dois dias de discussão de medidas provisórias
no plenário, que é o prazo mínimo que o Senado tem
utilizado, possa ser, de certa forma, colocado de lado,
para que a matéria possa ser votada urgentemente.
Fizemos isso na tarde de ontem, votando uma medida
provisória que chegou um dia antes, e poderemos ter
de fazê-lo novamente para votar a Medida Provisória
dos Portos.
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Então, fica aqui um apelo às lideranças partidárias, fica aqui um apelo ao Governo para que construa
um texto que possa fazer com que a votação ocorra
nessa segunda-feira, na Câmara dos Deputados.
Faço, aqui, um apelo a todos os Parlamentares,
para que nós tenhamos a condição efetiva de, melhorando essa medida provisória, destravar um setor que
é estratégico para a economia brasileira.
Então, fica aqui este registro.
Agradeço a oportunidade e saúdo todos aqueles
que estão nos acompanhando pela TV Senado, pela
Rádio Senado e pelas redes sociais.
Registro ainda, Presidente Ana Amélia, que acabamos de concluir mais uma reunião da Comissão de
Consolidação das Leis. Tratamos, hoje, de um assunto extremamente importante para o Brasil, que é a tipificação do crime de terrorismo e a condenação por
esse crime. Essa tipificação e essa regulamentação
não existem ainda na nossa legislação. A Constituição
pede que isso seja feito, e a Comissão vai fazer isso
rapidamente, para combater o terrorismo nas grandes
manifestações nacionais e internacionais, como as que
serão feitas no meio deste ano, com a vinda do Papa
e com a Copa das Confederações; como a que será
realizada no outro ano, a Copa do Mundo; como as
Olimpíadas. Esse combate também se dará no dia a
dia das atividades da sociedade – no resto do mundo,
houve ocorrências de terrorismo que vitimaram pessoas –, independentemente de serem grandes eventos
ou pequenos eventos.
O Brasil precisa estar preparado para punir com
rigor, com autoridade e com energia esse crime de
terrorismo. A Comissão, dentro de mais alguns dias,
apresentará ao Plenário da Câmara e do Senado essa
proposição, que vem suprir a lacuna que, hoje, existe
na nossa Constituição.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada.
Cumprimento-o, Senador Romero Jucá. Aliás,
esse tema foi, hoje, pontuado na exposição feita pelo
Ministro da Defesa, Celso Amorim, na Comissão de
Relações Exteriores, exatamente mostrando a vacância da legislação brasileira a respeito da tipificação do
crime de terrorismo.
Existe um projeto muito temporal, pois é voltado para a Copa do Mundo. O projeto é de autoria do
Senador Marcelo Crivella e está tramitando na Casa,
mas abrange especificamente o período de realização
da Copa do Mundo, no ano de 2014.
Nesse caso, é preciso que o País disponha de
uma lei permanente sobre essa questão, que está aumentando e ampliando, não por conta de um país pací-
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fico como o nosso. Mas é preciso que haja prevenção
quanto a esses episódios, que são de todo lamentáveis.
Então, cumprimento-o, Senador.
Com a palavra, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Senadora Ana Amélia, Presidente, V. Exª está aí,
e eu, nesta tribuna, primeiramente, homenageando
aqueles que, hoje, aqui comparecem esperançosos.
Eu gostaria de manifestar minha esperança também
de que se possa chegar ao final desse calvário, que
faz com que se apresentem diante do País valorosos
aposentados e aposentadas, com a energia de jovens,
persistentes, lutadores, que reivindicam seus direitos
e esperam pela sensibilidade das autoridades constituídas, com o objetivo de ainda auferirem benefícios
que lhes cabem ao final de suas vidas.
Presto minha homenagem sincera. Sei que terão de se retirar já para a viagem e quero desejar que
possam retornar aqui o mais rapidamente possível,
para comemorar uma vitória. Certamente, o Supremo
Tribunal Federal, que foi exemplar, que adotou uma
postura histórica inesquecível, a qual certamente o
valoriza no julgamento do mensalão, poderá também
adotar agora uma postura de sensibilidade humana,
para assegurar direitos que foram subtraídos, ao longo dos últimos anos, daqueles que fizeram jus a uma
aposentadoria com dignidade.
Presto as nossas homenagens. Que Deus os
acompanhe sempre!
Hoje, Srª Presidente – e está presente aqui o Presidente da Comissão de Relações Exteriores –, registra-se a visita do Presidente venezuelano em território
nacional. Nicolás Maduro é recebido pela Presidente.
Aos senhores que aqui estão, nossa saudação,
nossas homenagens! Com certeza, vamos aguardar
a vitória.
Srª Presidente, faço referência à visita ao nosso
País do Presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, recebido em palácio pela Presidente Dilma. Certamente,
receber em palácio um presidente cuja eleição ainda
é contestada por boa parte do povo venezuelano e
não reconhecida pela oposição – lá se está em fase
de espera para a recontagem dos votos –, receber
esse presidente é avalizar o autoritarismo que vigora
na Venezuela. É inaceitável que o Governo brasileiro
ofereça, neste momento, um palco para o Sr. Maduro
exercitar sua retórica belicosa!
A truculência está presente na cena política venezuelana. Recentemente, no plenário da Assembleia
Nacional, deputados chavistas agrediram integrantes
da frente oposicionista Mesa de Unidade Democrática,
que protestavam contra o tratamento excludente im-
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posto pelo Presidente da Casa, representante mor da
facção chavista. Eles foram impedidos de se pronunciar em plenário e de participar de comissões técnicas,
além de terem seus proventos suspensos.
Esses são alguns dos traços do autoritarismo da
era Maduro ou da era pós-Chávez.
Se o Presidente Maduro é saudado no dia de
hoje pelo Governo brasileiro, fazemos nossa saudação
à oposição venezuelana, nossa homenagem ao povo
venezuelano e, sobretudo, aos venezuelanos que resistem a esse apetite autoritário que se faz presente
na vida do seu país!
Certamente, prestamos também nossa homenagem à imprensa da Venezuela, que também tem sido
alvo de ameaças, que tem sido alvo da truculência do
governo denominado de bolivariano!
As nossas homenagens, portanto, aos democratas da Venezuela, no dia em que nos visita alguém
com postura autoritária, com experiência de truculência, que já se revela nos primeiros momentos da sua
gestão na presidência daquele País.
Mas, Srª Presidente, cabe-me também nesta hora,
como oposição no Brasil, fazer referência ao desmando
e à falta de compromisso e de responsabilidade com
os interesses do nosso País. Tudo isso se deve, única
e exclusivamente, à campanha eleitoral colocada na
rua prematuramente pela Presidente, faltando ainda
quase dois anos para o término do seu mandato. O
projeto de poder está em primeiro lugar; o projeto de
nação é ignorado.
A consequência é a balbúrdia institucional, a
carência de interlocutores confiáveis, a insegurança
jurídica dos atos normativos do Governo, enfim, uma
nau à deriva se apresenta nos mares do Brasil, que
recentemente culminou nas divergências de Chefes
de Poderes da República.
Para evidenciar essa confusão, faço questão de
elencar três matérias, com manchetes garrafais, publicadas em duas páginas, lado a lado, do jornal Valor
Econômico, de ontem, para mostrar que os desmandos e a desorganização da coordenação política do
Governo já ganhou a grande imprensa e é de conhecimento público.
Eis as manchetes: “Relator inclui 20 setores na
desoneração da folha”; “Proposta do ICMS aprovada
pela CAE desagrada governo”; “PT enfrenta aliados
em votação da MP dos Portos”.
Em relação à MP nº 601, em que o Relator incluiu
20 setores na desoneração da folha, será que a área
econômica do Governo está de acordo com isso? É
mais uma medida provisória que terá uma avalanche
de vetos para engrossar a nossa já grande lista de
vetos pendentes de deliberação?
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A proposta do ICMS aprovada pela CAE desagrada o Governo. Será isso indicativo de que a batalha
que durou horas na CAE, na última terça, foi mesmo
para o espaço? É a conclusão a que podemos chegar,
depois que o Relator da MP nº 599 reformulou seu
parecer na reunião da Comissão Mista no dia de hoje.
MP dos Portos. É para manter esse enfrentamento
permanente que eles buscam a aliança para 2014? O
que aconteceu na sessão da Câmara ontem, sobre o
tema, dispensa comentários, tendo em vista a repercussão da mídia no dia de hoje.
Fiquei nesses três pontos, Srª Presidente, para
não me alongar demais, mas vou retroceder no tempo
para mostrar alguns casos que merecem consideração.
Royalties do petróleo. A Presidente e seu Governo
lavaram as mãos. Jogaram o tema para dentro do Congresso e deixaram acontecer, até o desfecho da sessão
do Congresso, que derrubou os vetos presidenciais.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Deduzo que a Presidente tenha dito: “Isso não é comigo”.
No presidencialismo forte, o que se vê é a Presidente da República ausente dos grandes debates,
que buscam entendimento nacional para reformas de
profundidade.
E todos nós sabemos: no presidencialismo forte
como o brasileiro, sem que a Presidência da República participe, lidere, articule, sobretudo por possuir
uma maioria esmagadora no Congresso Nacional, as
reformas de profundidade não acontecem.
Em relação ao Fundo de Participação dos Estados, da mesma forma que o caso anterior, imagino
que a Presidente concluiu pela mesma coisa: também
não é com ela; que se mantenham por lá!
Quanto ao Código Florestal, todos nós acompanhamos o vai e vem que foi a votação do Código Florestal no Congresso. O Congresso aprova, a Dilma veta e
edita outra medida provisória, e assim sucessivamente.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Não
há negociação interna, não há credibilidade nos interlocutores, não existe acordo político firmado olho
no olho, porque a desconfiança das partes é perene.
É nesse clima de insegurança que está empacada na Câmara a Medida Provisória dos Portos. Como
os acordos firmados por ocasião do Código Florestal
não foram cumpridos, os Parlamentares não veem
como aprovar essa medida provisória, já que ela terá
uma avalanche de vetos da Presidente Dilma, que, no
dia seguinte, editará outra medida provisória sobre o
tema, para variar.
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É nesse clima – estou concluindo, Srª Presidente
– de insegurança jurídica que o Brasil está caminhando. É nesse clima que o Governo deseja atrair investimentos privados, interno e externo, para financiar
nossa infraestrutura.
E já se lê na imprensa internacional quem recomende a...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...de
investimentos em nosso País. Esse é o aviso que nós
temos que observar, que, certamente, nos prejudica.
É nesse ambiente que os principais indicadores
macroeconômicos estão extrapolando os limites desejáveis, como inflação, baixa taxa de crescimento da
indústria, taxa de juros voltando a crescer, déficit nas finanças públicas, déficit crescente na balança comercial.
E as desonerações pontuais para tirar setores
do sufoco? Qual o critério para fazer isso? E a data
de validade disso?
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Já
está evidente que esse modelo faliu, e falta criatividade
da equipe econômica para sair dessa encruzilhada. É
nesse clima que querem mais quatro anos.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Alvaro Dias.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exma Srª Presidente desta sessão Senadora Ana
Amélia, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, caro Presidente Senador José Sarney, na condição de cidadão,
na condição de Senador da República, na condição
de Presidente da Comissão de Relações Exteriores
do Senado Federal, quero registrar, nesta tarde, uma
importante vitória para o Brasil.
A vitória do Embaixador Roberto Azevêdo, na
disputa pela Direção– Geral da Organização Mundial
do Comércio, oficialmente anunciada no dia 8 de maio,
oferece motivo para justificável celebração, mas deve
servir também para ensejar importantes reflexões.
No ambiente político radicalizado que se percebe no
Brasil este ano, possivelmente já em precoce ensaio
para a campanha eleitoral de 2014, as reações que
se observam na imprensa e entre analistas levam
à conclusão mais desavisada de um conceito muito
embaralhado sobre as conclusões da importância da
eleição do primeiro brasileiro a presidir a Organização
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Mundial do Comércio, que é uma das mais importantes organizações para mediar e disciplinar as relações
multilaterais e globais.
Em primeiro lugar, cabe reconhecer os méritos
pessoais e profissionais do futuro Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio.
Diplomata de carreira há três décadas, com larga e variada experiência, há pelo menos quinze anos
Roberto Azevêdo se vem dedicando, com crescente
grau de especialização e de aprofundamento e em
posições de crescente responsabilidade, à complexa
temática do comércio internacional, particularmente no
que concerne ao funcionamento da instituição multilateral que passará a comandar em breve, ao substituir
o francês Pascal Lamy.
Essa trajetória granjeou-lhe extensa rede de relacionamentos em todo o mundo, entre autoridades
governamentais e diplomáticas, assim como entre empresários e entidades de um conjunto muito relevante
e vasto de classes sociais. Mais que isso, sua longa
experiência como negociador brasileiro em importantes disputas comerciais, no âmbito da Organização
Mundial do Comércio, com parceiros internacionais e
como representante de seu país na até agora truncada negociação da chamada Rodada Doha, rendeu-lhe,
seguramente, uma reputação e uma credibilidade que
foram premissas para que ele pudesse alcançar uma
posição tão destacada como essa. Mesmo diante de
disputas por vezes ácidas, erodidas, seus interlocutores
sempre reconheceram no Embaixador Roberto Azevêdo os predicados do bom negociador, negociador que
endurece sem desrespeitar e que obedece as regras
do jogo sem procurar em momento algum burlá-las.
Caso o candidato apresentado pelo Brasil não
reunisse as singulares credenciais pessoais e profissionais que pôde ostentar, seguramente que apenas o
prestígio internacional do nosso País não bastaria para
vencer disputa tão acirrada, que iniciou com nove candidatos, todos muito fortes e representativos, e terminou num embate apertado com o candidato mexicano.
À exceção do Embaixador Roberto Azevêdo,
todos os seus oito concorrentes são ou já foram Ministros de Estado em seus respectivos países, o que
evidencia ainda mais a dimensão pessoal dos atributos que conduziram o candidato brasileiro à vitória na
Organização Mundial do Comércio.
Em segundo lugar, é inegável que o resultado
espelha o crescente protagonismo internacional do
Brasil e coroa de êxito uma estratégia diplomática
arrojada, que, em processo cumulativo, resultante de
muitos anos de trabalho, ampliou nossa capacidade de
articulação política em escala verdadeiramente global.
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Deve-se, entretanto, evitar a abordagem excessivamente reducionista e também contaminada pelo
imediatismo simplista do jogo político doméstico, o
qual tende a se expressar como ganha/perde, e que é
incompatível com o projeto de nação que deve mover
a política externa como política de Estado, de índole
permanente e voltada ao longo prazo, ao contrário
dos interesses cambiantes e eventuais dos governos
de plantão.
Ouço, com prazer e com alegria, o Senador José
Sarney, até porque julgo que S. Exª contribuiu para a
construção desse ambiente e desse protagonismo político alcançado por nosso País.
O Sr. José Sarney (Bloco/PMDB – AP) – Muito
obrigado a V. Exª. Quero juntar-me às congratulações
que V. Exª faz ao Itamaraty e ao Embaixador Roberto
Azevêdo pela sua eleição para a Organização Mundial do Comércio. Isso tem vários aspectos: em primeiro lugar, nós verificamos que o Brasil alcançou
um novo patamar internacional, de tal maneira que já
pode presidir uma organização dessa dimensão e dessa importância em nível mundial. Em segundo lugar,
devo também ressaltar a competência com que o País
sempre se desempenhou na Organização Mundial do
Comércio, com todos os embaixadores que ali passaram. Nós tivemos homens do maior brilho, inteligência
e capacidade, que foram, no passado, representantes
do nosso País. Quero lembrar o Embaixador Paulo Nogueira Batista, para começar, o primeiro deles; depois,
o Embaixador Celso Amorim; o Embaixador Seixas
Corrêa. São grandes nomes da diplomacia brasileira.
E, agora, estamos elegendo o Embaixador Roberto
Azevêdo, que, sem dúvida alguma, é uma das mais brilhantes expressões da nossa diplomacia. É um homem
que tem um grande currículo profissional, ao mesmo
tempo em que é um homem voltado ao diálogo, com
uma longa experiência de diplomacia parlamentar e
que, sem dúvida alguma, firmou-se e afirmou-se, dentro daquele organismo, como um homem de tamanha
respeitabilidade. E, agora, é escolhido para Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio. Sem
dúvida alguma, nós devemos também nos congratular
com o próprio Ministério das Relações Exteriores do
Brasil, que é um organismo exemplar no nosso País,
de grandes recursos humanos e que, ao mesmo tempo, tem um respeito internacional pela qualidade dos
seus quadros e pelo desempenho que sempre teve nos
grandes fóruns internacionais. V. Exª está expressando
acho que um sentimento da Casa e, ao mesmo tempo,
com o brilho, a competência e o prestígio de que V. Exª
desfruta em nosso meio. Muito obrigado.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES) – Agradeço ao Senador José Sarney pelas contribuições.
Quero crer, como V. Exª acaba de afirmar, que
essa é uma construção que exigiu muito trabalho, um
trabalho que vem sendo plantado ao longo de muitos
anos.
Nós alcançamos a nossa democratização nos
anos 80. O Brasil alcançou a democratização e a sua
legitimidade política.
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES) – Tudo isso foi e é contribuição importante para
o protagonismo de que o nosso País neste momento
desfruta.
Mas não apenas a redemocratização; há também
a estabilização macroeconômica, conquista dos anos
90. Quer dizer, o Brasil não reuniria as condições de
desenvolvimento econômico e social que vem sendo
construída nos últimos vinte anos sem crescimento
econômico sustentável, sem dinamismo social, com
combate à fome e à miséria. O Brasil não teria se tornado esta potência emergente que é – é verdade, com
muitos desafios –, mas é preciso que nós tenhamos
a capacidade de olhar para trás e a grandeza e o orgulho por tantos e tantos passos que foram dados ao
longo desses anos.
Portanto, Srª Presidente, faço aqui uma longa
fundamentação que justifica, seguramente, essa construção, cumprimentando,...
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– ... evidentemente, o Itamaraty, cumprimentando a diplomacia brasileira, cumprimentando o ex-Chanceler
Celso Amorim, Ministro da Defesa, o Chanceler Antonio Patriota e, de maneira muito efetiva também, a
participação que teve a Presidente Dilma, que assumiu pessoalmente, de maneira dedicada, essa candidatura, fazendo crer na opção e ecoar, internacional
e globalmente, que o nosso País está fazendo pelas
relações multilaterais.
Portanto, essa é uma conquista da qual nós precisamos ter orgulho. E deixo aqui a nossa certeza, a
convicção e a confiança na jornada exitosa do Embaixador Roberto Azevêdo, que fará um trabalho extraordinário, já com tarefas muito grandes. Ao final do ano,
haverá uma importante reunião na Indonésia, em que
será relançada ou sepultada a rodada de Doha.
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES) – Por isso mesmo, a Organização Mundial do Co-
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mércio tem à frente um brasileiro da maior qualidade,
que seguramente estará brilhando, como brilhante é
a sua carreira.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Ricardo Ferraço, que
preside a Comissão de Relações Exteriores, pelo
pronunciamento. A Mesa o endossa integralmente, incluindo o aparte do Senador, nosso Presidente, José
Sarney, em relação à figura de Roberto Azevêdo que
é, na verdade, também, o reconhecimento à qualidade
profissional da diplomacia brasileira.
Convido a fazer uso da palavra o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, caro
Presidente Sarney, caro Senador Walter Pinheiro, demais colegas, quero me associar ao Senador Ricardo
Ferraço e ao Presidente Sarney – pegar uma carona
– com relação ao Embaixador Roberto Azevêdo.
Foi uma conquista, sem dúvida alguma, extraordinária para o Brasil. Uma conquista que, eu diria,
alguém do Itamaraty que galgue a função de ser uma
espécie de coordenador da Organização Mundial do
Comércio e que presidiu o nosso Itamaraty brasileiro,
de certa forma, tira de um patamar que muitas vezes
eu cobrava aqui.
Lembro-me inclusive que, em meu outro mandato no Senado, eu cobrava que a diplomacia brasileira
tinha que ser mais aguerrida em relação às relações
comerciais, que precisávamos abrir mais espaços e
sermos mais destemidos em relação a isso. Às vezes,
acho que é bom não ser tão diplomata para tratar com
alguns países que são muitos espertos nas negociações. Eles nos mandam, muitas vezes, quinquilharias
e querem nosso filé-mignon ou nosso dinheiro.
Vamos, então, compartilhar, negociar. Dependendo do que vem, vamos colocar o nosso produto,
fazer a troca, a permuta, tentar fazer o negócio, tentar colocar nossa produção nacional no mercado internacional e, com essa decisão agora, conquistar o
apoio da maioria do mundo para que o Brasil presida
essa Organização.
Sai um diplomata de dentro do Itamaraty e deixa
a nossa diplomacia com mais garra, eu diria, deixa
mais enaltecida, com mais ganância, no bom sentido,
com mais vontade de exercer e de ser mais agressivo, no bom sentido, de buscar espaço e de sentir que
temos condições de falar de igual para igual com os
países de primeiro mundo nas relações comerciais,
nessa Organização Mundial do Comércio. Isso é muito importante.
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Então, quero me associar, Senador Sarney, a V.
Exª, que naturalmente tem uma grande participação
nisso, porque é respeitado no mundo, assim como o
Governo brasileiro, ao Senador Ricardo Ferraço e a
outros demais colegas que se pronunciaram.
E quero, por outro lado, enaltecer um tema que
trago nesta tarde, que é sobre o meu Estado e o Brasil. Vou fazer uma breve análise.
Já está aberta a temporada de frio em Santa Catarina. Está vindo a neve. Ontem, por exemplo, os 6,8
graus negativos registrados em Urupema, na Serra
Catarinense, já cobriram os campos a geada, criando uma paisagem deslumbrante, que atrai milhares
de pessoas todos os anos para a Serra Catarinense.
Eu diria que, embora o frio – é uma expressão que se
usa na Serra –, embora o gelo, o acolhimento humano
aquece, aquece os corações, aquece a civilização de
lá, aquece os que chegam, e estimula a vontade de ir
lá procurar, de lá se achegar, como se diz lá.
Além do frio e da possibilidade e ver neve em
pleno solo tropical, sem sair do País, os turistas são
atraídos pelas belas paisagens serranas, com cenários vertiginosos, como a Serra do Rio do Rastro. Na
culinária, uma herança que mistura italianos, alemães
e os velhos tropeiros, que deixaram marcas profundas
na região.
Mais recentemente, outro atrativo tem encantado os turistas: nossos vinhos finos de altitude, que já
recebem reconhecimento nacional por sua qualidade
única. Além de degustá-los, o visitante tem a oportunidade de conhecer vinícolas e parreirais de grande
beleza. Aliás, nós temos um nicho, na Serra Catarinense, que vem do Chile, das cordilheiras do Chile, passa
por lá e vai ao Sul da África, e dá um terroir, um nicho
de terra, um terroir muito especial. O terroir é de pouco espaço, mas de uma qualidade diferente, Senador
Sarney, Presidente Sarney. É alguma coisa que deu
certo. Descobriu-se que o terreno ajuda, o microclima,
e tudo isso faz com que haja condições.
E não é só isso. Santa Catarina, eu diria, nessa
época – as quatro estações do ano são nítidas no Estado –, oferece, ainda, uma ampla gama de opções ao
turista. Nossos roteiros regionais valorizam a variedade
geográfica e cultural do Estado. Podemos falar nos Caminhos das Neve; no Caminho dos Príncipes, na região
de Joinville; no Vale do Contestado; no Grande Oeste,
que vai até a fronteira da Argentina; na Costa Verde e
Mar; na Rota da Cerveja, que é o Vale Europeu, na região de Blumenau, Pomerode e Indaial, aquela região;
nos Encantos do Sul; e no Caminho dos Cânions. Isso
só para citar alguns casos. Um Estado que no tamanho geográfico é pequeno, mas que reúne as quatro
estações do ano nitidamente delineadas.
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Pois bem, se meu Estado tem tantas opções de
turismo, ao olharmos para o Brasil – nem vou falar dos
lençóis maranhenses, que tive a oportunidade de um
dia conhecer e que nos encantou; a senhora, então,
não queria nem sair –, vislumbramos um mosaico riquíssimo de belezas naturais, atrativos culturais e
gastronômicos. Poucas nações dispõem de uma diversidade de tal dimensão.
Apesar desse potencial gigantesco, nossos números no setor estão muito aquém do desejado. O déficit
em nossa balança comercial do turismo, em 2012, alcançou US$15,6 bilhões. Nos últimos quatro anos, os
gastos dos estrangeiros no País até aumentaram em
15%, deixando aqui US$6,6 bilhões. Na outra ponta,
contudo, os brasileiros deixaram no exterior não esses
valores, mas US$22,2 bilhões, o dobro do registrado
há quatro anos, a que eu fiz referência antes.
Outros números ampliam a dimensão do problema. Dentre mais de um bilhão de visitantes que no
mundo inteiro, em 2012, viajaram, apenas 0,5% desse
montante de um bilhão de pessoas ficou no Brasil –
pouco mais de cinco milhões de pessoas. Do total de
recursos movimentados pelo setor, superior a US$1
trilhão, nos coube pouco mais de US$ 6 bilhões.
Indubitavelmente, muito pouco para o quinto maior
país do mundo, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, quase 7.500 quilômetros de litoral banhado
pelo Oceano Atlântico.
Alguns fatores contribuem decisivamente para a
composição deste quadro. Entre eles, podemos citar a
atual taxa de câmbio, a legislação trabalhista, a carga
tributária e os juros.
O famoso custo Brasil, que tanto afeta setores
como a indústria e a agricultura, também atinge o turismo, encarecendo o País tanto para brasileiros como
para estrangeiros.
A nossa fraca infraestrutura logística – que muito se debate nos últimos meses aqui nesta Casa e no
País – é, igualmente, fator determinante na dificuldade
de incremento na atividade turística nacional. E aí vêm
os nossos aeroportos, que ainda estão muito aquém
da capacidade e da qualidade necessária, não obstante as iniciativas que estão em andamento. Nossas
estradas, na maioria dos casos, estão em estado precário. O turismo de cruzeiros, mais especificamente de
cabotagem, ainda aguarda a devida regulamentação,
contribuindo para a evasão de divisas.
O Brasil tem, diante de si, dois grandes desafios,
que serão definidores do caminho que trilharemos no
futuro: a Copa que vem aí, no ano que vem, e as Olimpíadas de 2016.
A grande contribuição desses eventos vai muito
além da visibilidade internacional do País ou da presen-
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ça momentânea de visitantes durante sua ocorrência.
Eles têm o condão de promover transformações que
serão de fundamental importância para a atividade nos
anos que se seguirão.
Com as medidas corretas, o setor turístico brasileiro pode dar uma contribuição valiosa ao desenvolvimento econômico e social. Trata-se de uma indústria
limpa, de alto valor agregado, envolvendo uma extensa cadeia produtiva, intensiva de mão de obra. Como
resultado, geração de empregos e renda, além da arrecadação de impostos de forma sustentável.
Concluo, nobre Presidente.
Se promovermos as adequações necessárias,
o Brasil poderá exercer o papel de protagonismo que
lhe cabe no cenário turístico internacional. E temos
condições para isso.
Concluindo, nobre Presidente Ana Amélia, a diversidade brasileira não vem só do Chuí de V. Exª e vai
ao Oiapoque. Em todas as diversidades do Brasil, se
melhorarmos esse quadro, essa infraestrutura, essa
logística, os tratamentos, se chamarmos a iniciativa
privada,...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – ... os fundos internacionais a participarem de
um projeto sério, de durabilidade, de média e longa
duração, que ofereça credibilidade, esse pessoal se
anima. Esses fundos internacionais estão aí e gostam de diversificar aplicações de que só vão fazer
uso daqui a 20, 30, 40 anos, porque diversificam. E
se veem um potencial adormecido ainda, como é o
nosso Brasil... E até que a conquista agora da Presidência da OMC quiçá nos ajude a abrir um pouco
os caminhos, abrir uma luz no fim do túnel. Tomara
que não seja, Ana Amélia, uma moto na contramão
essa luz no fim do túnel. Acho que não deve ser isso.
Isso vai nos estimular, vai ajudar. São momentos que
temos que colher com alegria e fazer avançar esses
potenciais.
Não só no nosso Estado, mas na serra do Estado
de V. Exª, onde, também, há uma serra extraordinária,
com cidades como Bento Gonçalves e outras dessa
região toda. Nós podemos, então, aproveitar para participar dessa coisa diversificada, extraordinária, pois é
uma “minieuropa” essa região nossa do sul. Temos as
quatro estações definidas. Dá para senti-las nos quatro cantos. Quer praia, tem; quer o gelo, tem; se quiser
águas termais, tem; quer meia estação, tem. E, agora,
se quiser curtir um bom frio, também tem.
Muito obrigado, Srª Presidente e caros colegas.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Parabéns, Senador Casildo. E, antes de ir para
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lá, Senador, não se esqueça de tomar a vacina contra
a gripe, porque esse frio demanda de nós uma prevenção, não só de uma roupa bem quentinha, mas
também de uma vacinação.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srªs e Srs. Senadores, Srª Senadora Ana Amélia, que
preside esta sessão, é uma honra não só para o povo
do Rio Grande do Sul, mas uma honra para todos nós
do Brasil termos a oportunidade de falar, nesta tarde,
aqui, sob a Presidência de V. Exª.
Senadora Ana Amélia, há uma preocupação
muito grande aqui, no Senado, por parte de todos os
Senadores, independentemente do tamanho do seu
respectivo Estado e independentemente da posição
partidária, acerca da questão dos investimentos em
infraestrutura.
O Presidente do BNDES esteve aqui, no Senado,
nessa quarta-feira agora, e falou, inclusive, da ampliação do desafio e, consequentemente, do aumento do
volume de recursos para investimentos nessa área
no que diz respeito a ferrovias, transporte rodoviário,
transporte aquaviário.
Lembro-me, inclusive, que tive oportunidade de
debater com V. Exª a respeito quando da elaboração
do Plano Plurianual, sob análise de uma comissão sobejamente bem presidida pelo meu companheiro Vital
do Rêgo, e nós rodamos este País inteiro fazendo esse
debate, o bom debate, sobre a construção do PPA,
com a ausculta e, ao mesmo tempo, a preparação da
peça orçamentária. E a maior preocupação, Senador
Vital, que nós conseguimos extrair daquelas rodadas,
daquelas audiências, era exatamente infraestrutura.
O nome mais bonito, empregado nos tempos atuais,
é logística.
Então, eu diria que essa é uma questão importantíssima do debate, decisiva para a questão do desenvolvimento econômico. V. Exª, por exemplo, aportou recursos, pediu recursos, apontou emendas para
resolver um dos graves problemas da Paraíba no que
diz respeito a porto, uma infraestrutura essencial.
Recentemente, a Presidenta Dilma anunciou
todo esse plano para as novas ferrovias, envolvendo, na essência de seu plano, uma estrutura logística
capaz de interligar as diversas capitais do Brasil por
meio da ferrovia.
Nós vivenciamos esse drama, Senador Vital, agora, na questão da seca, pela ausência de logística para
distribuir o milho. E nos diziam assim: “Mas há milho
ali!” Mas o milho não chega lá.
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Ontem, a Câmara fez uma Comissão Geral,
onde diversos parlamentares e, principalmente, a
população do Nordeste, que atravessa ainda um período de longa estiagem, reclamavam exatamente da
ausência de logística para fazer chegar o alimento, a
ração animal e, até mesmo, a falta de logística para
fazer chegar a água.
Eu cito isso porque esse é um debate importantíssimo, Senador Vital, para o meu Estado. Não quero
separar, apartar o meu Estado do Brasil, mas quero
tocar no tema, porque o meu Estado é de dimensões
comparáveis a de países – é do tamanho de uma França, como todo mundo usa como exemplo –, mas nós
não temos malha ferroviária. Nós temos duas grandes
malhas ferroviárias. Eu, inclusive, conheço essas malhas de perto, porque meu pai trabalhou na ferrovia e,
por diversas vezes, quando criança, eu tive a oportunidade de desfrutar, naquela época, da viagem de
trem, Senador Eduardo Braga. Dois dias e meio – era
a conta que nós fazíamos – de Salvador a Monte Azul,
ali próximo a Montes Claros, em Minas Gerais. Era
uma verdadeira alegria! Por onde o trem passava, o
trem coletava a produção e levava o desenvolvimento.
Então, é importante isso.
Na Bahia, nós estamos discutindo a ferrovia
Oeste-Leste. Estamos discutindo a reordenação, a
reorganização e a completa reestruturação dessa
malha ferroviária. A Presidenta Dilma lançou o plano
de maneira a permitir que se vá de Belo Horizonte
até Recife. E eu tenho brigado, Senador Vital, questionando por que não se chegar a João Pessoa, já
que se chegaria tão pertinho – no plano, pelo menos
–, em Recife. E estou falando de um trecho que existe, inclusive traçado, e, em boa parte desse trecho,
ainda existem os trilhos.
Então, é importante que a gente adote, aqui no
Senado, a partir do que disse ontem o Presidente Luciano Coutinho, a partir da matéria que nós aprovamos
aqui oriunda de uma medida provisória e a partir do
plano apresentado pela Presidenta Dilma através da
EPL, as medidas que deem condições de colocarmos
esse trem nos trilhos.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Senador Walter.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Lógico que temos uma sede e um desejo enorme da
realização disso sob a forma de metrôs nas cidades, ou
até VLTs. Estamos com essa disputa enorme na Bahia
para tentar ainda recuperar um trecho perdido, ampliar
esse trecho para o metrô e ofertar aos soteropolitanos,
ou melhor, aos baianos da região metropolitana, já que
a cidade Lauro de Freitas também deverá ter o metrô,
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um transporte sobre trilhos em condição de transportar
uma grande quantidade de passageiros.
Portanto, este é um debate fundamental, que
não pode ficar, Senador Vital, sendo tratado de forma
periférica. Essa é a necessidade deste momento! E
não se tem ferrovia para carga, por exemplo, Senador
Eduardo Braga, sem rodovia. Como a carga chega à
ferrovia? Voando?
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – E
portos.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Com a força do vento, temos é que gerar energia,
porque transportar chuva com a força do vento ainda
está difícil.
Senador Vital do Rêgo.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Senador Walter Pinheiro, eu me animo, e como me animo,
em apartear V. Exª! Primeiro, por um dever de justiça.
Há dois anos, ombreando-me com V. Exª nesta Casa,
quero dizer que, quando tenho em minhas mãos projetos do Poder Executivo firmando marcos regulatórios de rodovias, medidas provisórias como essa com
que o nosso Líder, nos últimos dois meses, se houve
de forma heroica, como a medida provisória que trata dos portos, eu devo fazer justiça ao desempenho
de V. Exª, e pouco nossa memória lembra, quando
relatou o nosso plano plurianual, que é, nada mais
nada menos, o diploma legal de tudo que nós estamos podendo fazer neste País nos últimos dias. Foi
graças à ação de V. Exª, como Relator, na Comissão
de Orçamento, que eu tive a honra de presidir, com
a experiência trazida da Secretaria de Infraestrutura
e Planejamento do Estado da Bahia, mas, principalmente, com a experiência de um homem talhado na
vida, de um Deputado que conhece esse Brasil afora,
que conseguiu colocar tantas soluções para esses
tantos gargalos na área de infraestrutura e na área
de logística. Por isso, quando V. Exª assoma à tribuna, fala com muita propriedade...
(Soa a campainha.)
O Sr. Vital Do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – ...
sobre essas questões. Eu, quando me incorporo de
forma animada ao pronunciamento de V. Exª, faço-o,
por um dever de justiça, para dizer que, graças àquele diploma legal que aprovamos em 2011, o Governo
Federal está podendo desbravar caminhos e apontar
soluções que, embora possam dizer que tardiamente,
possibilitam ao Brasil encontrar os rumos para o desenvolvimento que merece. Parabéns a V. Exª!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Agradeço, Senador Vital.
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Eu vou dar um aparte ao Senador Eduardo, mas
eu queria completar um trecho do meu raciocínio, porque se encaixa exatamente em algo que V. Exª desempenhou aqui nesse último período.
Assim como é impossível, Senador Eduardo
Braga, não termos rodovia margeando ou, até de
certa forma, levando à ferrovia, é impossível eu falar
em malha ferroviária sem resolver o problema com
os portos. Eu vou tirar daqui e levar para onde? De
que forma? Então, isso é vital, é essencial; está no
cerne dessa questão logística, assim como termos
portos secos.
Eu fiquei abismado, Senador Eduardo, quando
eu descobri que, nesse Brasilzão de meu Deus, em
boa parte do nosso Centro-Oeste, nós não temos um
porto seco armazenando grãos. “Ah, não precisa”. Mas
como não precisa? Armazenamos grãos hoje, Senador Eduardo, em caminhão. É por isso que está dando
confusão nos portos. Ou, então, armazenamos grãos,
Senador Renan, à beira do porto, na retroárea. É por
isso que nós temos, lá, caminhão estacionado, navio
parado e a gente pagando caro por isso.
Portanto, a reestruturação dessa malha, a reestruturação dessa logística não pode, de forma nenhuma, abrir mão da reestruturação dos portos no Brasil.
É nossa porta de entrada e nossa porta de saída, e nós precisamos aprender, também, que portos
não foram feitos só para levar commodities. Portos
bons são aqueles que levam, inclusive, produtos que
têm valor agregado, porque significam a geração de
emprego e renda aqui, e a gente faturando com essas viagens.
Um aparte ao Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Senador Walter Pinheiro, primeiro, quero falar da pertinência do pronunciamento de V. Exª, exatamente no
momento em que testemunhamos, no dia de ontem,
na Câmara dos Deputados, quando se analisava a
Medida Provisória nº 595, que trata da modernização
dos portos, a sessão ser, lamentavelmente, encerrada sem a sua votação. Fica, aqui, a esperança de que
teremos, seja na segunda-feira, seja na terça-feira, a
oportunidade de ver o Plenário da Câmara dos Deputados do Brasil se manifestando sobre o tema. Eu
peço a V. Exª apenas a oportunidade para dizer que V.
Exª tem toda razão: logística é fundamental para que o
Brasil possa crescer em números robustos na indústria
brasileira e em números robustos para agregar valor
às nossas commodities. Quero dar, aqui, alguns exemplos. Peguemos o custo, Senador Presidente Renan
Calheiros, da nossa soja, da soja brasileira versus o
da soja americana. Todos sabem que o Brasil é um
grande produtor de soja; no entanto, os Estados Uni-
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dos produzem mais soja do que nós. Nosso principal
concorrente no mundo da soja é a soja americana.
Pois bem; a soja brasileira tem um custo de produção
agrícola absolutamente compatível com o custo de
produção agrícola dos Estados Unidos. A diferença
é que a soja brasileira, para sair do campo e chegar
ao porto de exportação, gasta três vezes mais do que
a soja americana. Ou seja, a soja americana sai do
campo com um custo equivalente ao do Brasil e chega
ao porto de exportação com um custo três menor do
que o nosso, por rodovias e por ferrovias. Nós temos
outro problema, porque, quando chegamos ao porto,
nós também temos um custo, no porto, maior do que
o custo do porto de exportação da soja americana.
Como o Brasil conseguirá continuar competindo com
isso? Como o Brasil – agora olhando por outro ângulo
–, a propósito, inclusive, da discussão do ICMS que
estamos travando nesta Casa...? Ora, o Brasil tem um
grande mercado doméstico de bens de informática, só
que o grande concorrente brasileiro não é o produto
da Zona Franca versus o produto da Bahia ou versus
o produto de São Paulo ou versus o produto do Rio
Grande do Sul. Não! O nosso grande concorrente não
é, também, o produto americano, porque a Apple não
produz nenhum computador nos EUA, não produz nenhum celular nos EUA.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Nenhum chip. Só produz a inteligência. O “bolachão”
vai para a Ásia.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – O
“bolachão” vai para o Vietnã, vai para a China. De lá,
eles vêm concorrer conosco. Agora, com que custo
de logística? Os portos chineses, hoje, estão entre
os mais eficientes do mundo. A logística chinesa é
uma das mais eficientes do mundo, o porto de Singapura é um dos mais eficientes do mundo, o porto de
Seul é um dos mais eficientes do mundo, e são eles
que concorrem conosco. Portanto, a pertinência e a
oportunidade do pronunciamento de V. Exª são exatamente diante deste cenário, do cenário de um país
que quer crescer, que precisa crescer, que precisa
crescer na sua indústria para poder gerar emprego
de qualidade para o povo brasileiro, e nós não vamos
crescer e não vamos gerar emprego de qualidade para
o nosso povo sem uma logística eficiente, sem uma
infraestrutura eficiente, sem portos, sem aeroportos.
É preciso entender que um país de dimensão continental, como o Brasil, além da questão das rodovias,
das ferrovias e dos portos, precisa de aeroportos eficientes para passageiros e para carga. Portanto, quero
cumprimentar V. Exª, quero dizer que a Bahia é um
grande Estado brasileiro, com uma grande área, que
precisa ter integração, que precisa ter, portanto, porto
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seco, porto marítimo, porto fluvial, rodovia, ferrovias e
aeroportos. E quero dizer a V. Exª que o Amazonas,
que é um Estado que tem, também, uma área enorme – dentro do Estado do Amazonas cabem nada
mais nada menos que nove países da Europa –, não
conseguirá sobreviver e competir com outros países
e com outros Estados brasileiros com a logística que
nós temos. Portanto, quero cumprimentar V. Exª e dizer da oportunidade do pronunciamento que V. Exª
traz aqui e quero conclamar a Câmara dos Deputados, conclamar o Congresso Nacional, Sr. Presidente,
para que nós possamos não perder a oportunidade,
diante da ousadia e da coragem da Presidenta Dilma
de não apenas ter mandado uma MP...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – ...
para este Congresso com relação aos portos, mas
também para que pudéssemos (Fora do microfone.)
completar essa ação de infraestrutura com a logística,
valorizando um novo marco regulatório para a modernização dos portos brasileiros. É uma oportunidade
que o Congresso Nacional não pode perder e que
eu reputo ser uma oportunidade para darmos uma
resposta para que a indústria possa crescer e para
que nós possamos continuar gerando empregos de
qualidade para as futuras gerações. Muito obrigado,
Senador. Parabéns!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sou eu que agradeço o aparte de V. Exª.
Nesse raciocínio, Senador Eduardo e Senador
Renan, quero dizer que, para resolvermos esse problema da logística, não só nós temos de aprovar aqui
a MP dos Portos e a MP que tratou, antes, da EPL,
mas precisamos resolver também o problema das relações entre as regiões. Essa questão do ICMS não
pode continuar sendo vista como uma questão fiscal.
Nós temos de tratar isso como política de desenvolvimento econômico. Se isso não for ajustado, eu quero
ver Alagoas resolver os seus problemas de logística,
eu quero ver Alagoas atrair investimentos! Se a guerra
fiscal continuar da forma como é hoje, sobe na parede
quem tem a unha maior.
Portanto, para estabelecer todo este caminho
que nós aprovamos aqui por etapa, Senador Renan
– a reforma com o ICMS em importação, a discussão
do comércio eletrônico, o debate sobre a criação da
EPL, as condições para reestruturar o nosso parque
de logística no Brasil –, nós precisamos completar a
obra. Temos de resolver o problema da autonomia de
desenvolvimento econômico em cada Estado, para poder determinar, na Bahia, o que nós queremos fazer,
o que nós podemos fazer e em que condições nós
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vamos fazer, para que não condenemos os Estados
ao atraso, para que não continuemos concentrando
desenvolvimento em uma região deste País, porque
este País só vai ter capacidade de competitividade
inovando, inovando não apenas usando tecnologia
de ponta, mas usando, de forma corajosa, essa reestruturação que a Presidenta Dilma propôs em todas
essas matérias e, como disse bem o Senador Vital
do Rêgo, como nós aportamos no Plano Plurianual,
que serviu de orientação para que chegássemos a
esse debate de hoje.
Portanto, as coisas não podem ser vistas como
peças isoladas; precisam ser vistas como peças em
conjunto, para podermos andar, desenvolver, interligar
as ações e fazer o grande debate de desenvolvimento
econômico.
Só assim, Senador Cristovam, é que vamos poder
interferir na carga tributária. Eu só vou conseguir baixar
ou reduzir a carga tributária se eu tiver capacidade de
desenvolvimento em meu Estado. Do contrário, nós
vamos continuar de pires na mão, dependendo de o
Governo inclusive ampliar os impostos para aumentar a arrecadação. A arrecadação tem de aumentar é
com produção, não com o aumento da carga tributária.
Era isto, Sr. Presidente, que eu tinha a dizer nesta tarde de hoje.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, a
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL.) – Agradeço a V. Exª.
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, no próximo sábado, nós completaremos cem dias de gestão da Mesa
Diretora do Senado Federal e eu queria me permitir
exatamente hoje trazer algumas informações à Casa.
São rápidas informações.
Nesses primeiros cem dias de gestão, a nova
direção do Senado Federal, no intuito de aproximar
ainda mais a instituição da sociedade, vem pautando seus trabalhos em três conceitos obrigatórios a
qualquer Poder Público: economia, transparência e
eficiência.
Foram, Srs. Senadores, muitas medidas, já anunciadas e implementadas, em todas as áreas, que importaram uma economia superior a R$300 milhões,
no biênio 2013-2014.
Trata-se, portanto, de um corte expressivo nos
custos, que serão revertidos para os programas sociais que serão especificados pelo Senado Federal.
Ao final de cada ano, nós vamos fazer um cheque das
economias do Senado Federal e vamos reverter essas
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economias para os programas sociais que serão especificados pelo Plenário do Senado Federal.
Logo, Srs. Senadores, nos primeiros dias, junto
com a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional
pôs fim aos indefensáveis pagamentos dos denominados 14º e 15º salários. Só nesse ponto, uma economia
de R$9 milhões ao ano.
Extinguimos 101 funções comissionadas de assistente técnico nos gabinetes parlamentares, de Lideranças e de membros da Mesa Diretora do Senado
Federal. Reduzimos 25% das funções de chefia e assessoramento em todo o Senado, o que representou
a eliminação de mais de 500 cargos. O fracionamento
dos cargos em comissão também foi limitado. Antes,
o fracionamento poderia atingir 80 cargos; hoje, só
chega, como recomendado na própria reforma que o
Senado aprovou, a 55 cargos. A economia neste quesito foi de R$26 milhões.
Promovemos a extinção ou fusão de estruturas
administrativas como Interlegis, Unilegis e ILB e estamos cancelando e revendo contratos com terceirização
de mão de obra, que até aqui proporcionaram uma
economia de R$81 milhões. Os contratos emergenciais também foram proibidos, terminantemente proibidos. Implementamos, também, a jornada corrida de
sete horas. Cinquenta mil horas foram adicionadas à
jornada de trabalho anual, evitando, com essa elevação da jornada de trabalho, novas contratações, o que
implicará uma economia de R$160 milhões. Sem falar,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, que a única maneira de nós limitarmos o pagamento de horas extras é
exatamente elevando a jornada, o que já fizemos, de
seis para sete horas corridas.
No intuito de eliminar privilégios, os profissionais
do Serviço Médico do Senado Federal passaram a
atender toda a população do Distrito Federal, do Entorno e, como disse, hoje o Governador Agnelo Queiroz,
de todos os Estados da Federação, porque Brasília
é a Capital da República e, semanalmente, pessoas
de todos os Estados da Federação vêm a Brasília e,
muitas vezes, são atendidas pelo serviço médico do
Distrito Federal.
Hoje mesmo, nós tivemos a satisfação de assinar,
em nome da Mesa Diretora, juntamente com o Senador
Flexa Ribeiro, a doação dos equipamentos médicos
e hospitalares ao Governo do Distrito Federal. Foram
mais de 300 equipamentos, muitos dos quais sequer
tinham sido usados. Em contrapartida, Srs. Senadores, recebemos profissionais das áreas de informática,
gestão pública e manutenção predial, áreas em que o
Senado Federal é carente.
Na Gráfica, houve uma expressiva redução dos
impressos, permitindo uma economia de R$4,6 mi-
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lhões. Também foi suspensa a distribuição dos kits de
informática às Câmaras Municipais, proporcionando,
só com esses dois contratos, uma economia de R$7
milhões aos cofres públicos.
As nomeações foram proibidas e mais de 160
cargos foram bloqueados. Também foi estabelecido um
rodízio para os cargos de Diretor de Compra e Contratações e também para a Diretoria de Controle Interno
do Senado Federal, que só podem – e essa era uma
pretensão de há muito – permanecer no cargo por dois
anos e apenas por dois anos.
A Mesa Diretora, em sua última reunião, aprovou, ainda, a fixação de uma taxa de ocupação dos
imóveis ocupados por não Senadores, o que vai gerar
ao Senado Federal uma economia de R$2,3 milhões.
As reuniões de comissões compostas por não
Parlamentares serão exclusivamente em Brasília. Como
todos sabem, nós temos aqui comissões de juristas
que irão fazer a revisão da Lei de Arbitragem, do Código Comercial, do Código de Execução Penal. Essas
reuniões podiam ser realizadas em outras regiões do
Brasil, o que acarretava custos, mas nós proibimos
que essas reuniões sejam realizadas em outras regiões. Elas serão, obrigatoriamente, realizadas aqui, em
Brasília, exclusivamente em Brasília.
E os ramais foram limitados para fazer ligações
DDD, DDI e celulares, o que vai proporcionar, também,
uma economia de R$1,5 milhão ao ano.
Também, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, foi
extinta a lotação de servidores no antigo Senadinho
no Rio de Janeiro. Como todos sabem, nós já havíamos, no passado, acabado com o Senadinho do Rio
de Janeiro, no entanto, 10 servidores ainda estavam
sem lotação definida. E ficou proibida a lotação dos
servidores remanescentes no Senadinho do Rio de
Janeiro no aeroporto do Rio de Janeiro.
Na reunião da Mesa que realizamos ontem,
aprovamos, ainda, a criação de um CNPJ para cada
gabinete, com o objetivo de administrar as verbas indenizatórias com mais transparência, possibilitando
um maior controle da própria despesa. Os candidatos
hoje, de acordo com a legislação eleitoral, têm um
CNPJ para disputar as eleições. Nós estamos fazendo
tramitar um projeto de lei que possibilitará a criação
de um CNPJ para o exercício do mandato, para que a
chamada verba indenizatória não seja depositada na
conta do Senador, que ela tenha uma conta própria,
com CNPJ próprio, o que assegurará, do ponto de
vista da despesa do Senador, sem dúvida nenhuma,
maior transparência.
Sobre as medidas administrativas, o DataSenado, serviço responsável por monitorar a opinião pública, ouviu 1.200 pessoas entre os dias 16 e 30 de
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abril para aferir se as decisões tomadas no Senado
Federal estão em consonância com o desejo popular.
A média de aprovação das medidas foi de 81%, sendo
que algumas medidas específicas tiveram aprovação
bem superior.
A transferência dos profissionais de saúde para
atender a população, por exemplo, foi aprovada por 89%
dos entrevistados. A redução de gastos em contratos
foi aplaudida por 85%. E outros 83% aprovaram o corte
dos cargos comissionados. A criação do Conselho de
Transparência com integrantes da sociedade civil foi
aprovada por 90% dos entrevistados.
Os dados superlativos das pesquisas, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, são eloquentes e suficientes
para recomendar que continuemos a buscar um Senado eficiente, econômico e transparente.
No quesito transparência e controle do gasto público, estamos aprofundando – eu já disse aqui e queria repetir – o muito que já foi feito pelo ex-Presidente
José Sarney.
Sem custos, criamos a Secretaria de Transparência e instalamos o Conselho de Transparência, que conta com integrantes da sociedade civil
especializados no assunto. Incluímos no Portal da
Transparência os valores dos salários dos servidores aposentados e de Senadores aposentados, ex-Parlamentares, e também como todos sabem, inserimos o bem ou serviço contratado com o recurso
da verba indenizatória.
Havia aqui um pedido insistente de que o Portal da Transparência do Senado Federal indicasse o
serviço ou o bem contratado com o recurso dessa
verba indenizatória, e nós fizemos isso, no sentido de
aprofundar a transparência com a qual todos nós nos
comprometemos.
Todos os Poderes da República são transparentes, absolutamente transparentes, mas nenhum Poder
da República é mais transparente do que o Senado
Federal.
Recomendei a todos do Conselho de Transparência e da Secretaria de Transparência que a presença dos representantes do Transparência Brasil,
do Cláudio Abramo, do representante do Instituto
Ethos e do representante da ABI são participações
que deverão servir unicamente para escancarar a
transparência no Senado Federal e aprimorar esse
processo, porque esse foi um fundamental compromisso que nós assumimos aqui com este Plenário e
com a sociedade brasileira.
Adotamos, Srs. Senadores, várias medidas internas a fim de fortalecer o Legislativo. A Mesa Diretora
aprovou sessões temáticas para aprofundar e aumentar as discussões entre Senadores e, na fiscalização,
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obrigamos os dirigentes das agências reguladoras,
Ministros das Relações Exteriores, da Defesa e da
Justiça a prestar contas anuais ao Senado Federal.
Depois da lei que obriga a discriminar o preço dos
impostos nos produtos, que, como todos sabem, eu
tive a honra de apresentar, de ser o seu primeiro subscritor, o Senado vai avaliar periodicamente o Sistema
Tributário Nacional e aferir a carga tributária que recai
sobre a atividade produtiva. Rediscutirá a distribuição
das receitas tributárias entre a União, os Estados e
os Municípios, e a avaliação também vai ocorrer com
relação às políticas públicas.
No mundo todo, os Parlamentos que querem
verdadeiramente se aproximar da sociedade fazem
da avaliação das políticas públicas o seu capital maior
para aprimorar os programas do Poder Executivo. E,
aqui no Brasil, acho que, dentre as coisas que são recomendáveis fazer, talvez a mais recomendável seja a
de fortalecer o papel do Senado Federal na avaliação
das políticas públicas do Governo.
Eu acho que, se nós conseguirmos avançar com
relação a essa avaliação, nós aproximaremos, sim,
cada vez mais o Congresso Nacional robustecendo
seu papel constitucional.
Por sermos representantes dos Estados é natural
que o Senado adquira o protagonismo nos debates sobre o Pacto Federativo. Para tal, implantamos o Banco
de Dados da Federação e fizemos duas proveitosas
reuniões com Governadores e Prefeitos de capital no
afã de encontrarmos caminhos legislativos e políticos
para os Estados e Municípios recuperarem a capacidade de investimento.
Em busca de novas e modernas leis, foram instaladas comissões de alto nível destinadas a subsidiar
o Congresso Nacional. Entre elas, a comissão que vai
fazer a consolidação de 180 mil diplomas legais e regulamentar 142 dispositivos da Constituição Federal, a
modernização da Lei de Execução Penal, a comissão
que vai atualizar a Lei de Arbitragem e Mediação e,
nesta semana, instalamos a comissão que vai atualizar
– assumi um compromisso com o Plenário e com esta
Casa – o Código Comercial que, como todos sabem,
é um código da época do Império.
Demonstrando que continuamos atentos aos
grandes anseios nacionais, o Senado igualou direitos
e aprovou a lei que estendeu aos trabalhadores e trabalhadoras domésticos direitos trabalhistas. Mais de
sete milhões de profissionais passam a contar com
FGTS, jornada de oito horas, hora extra, adicional noturno entre outros benefícios.
A mesma pesquisa do DataSenado, a mesma
pesquisa a que me referi anteriormente, revelou que
mais de 95% da sociedade brasileira – atentem bem
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para este numero – soube da promulgação da PEC
que igualou os direitos trabalhistas e que oito em cada
dez pessoas aprovaram a medida que o Senado definitivamente apreciou. Isso mostra, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, que leis de alcance social têm grande
impacto e excelente aceitação.
O mesmo ocorreu com o Estatuto da Juventude,
que foi finalmente aprovado aqui no Senado Federal depois de nove anos em tramitação. É como nos ensinou
Franklin Roosevelt: “Nem sempre podemos construir o
futuro para nossa juventude, mas podemos construir
nossa juventude para o futuro”.
No mesmo sentido, aprovamos projeto que obriga a reconstituição da mama pelo Sistema Único de
Saúde, procedimento que pode ser feito na mesma
cirurgia de retirada de câncer.
Outra deliberação histórica relevante, especialmente nestes novos tempos em busca da verdade, foi
a merecida devolução simbólica do mandato do Senador Luiz Carlos Prestes. Em muito breve, faremos
uma sessão para formalmente devolver o mandato
simbolicamente aos seus familiares.
Uma nova e igualitária distribuição dos royalties
também foi aprovada nesta Casa, e estamos ansiosos
pela deliberação judicial envolvendo este tema. Não
foi fácil, nós tivemos que fazer uma sessão do Congresso Nacional para apreciar os vetos da distribuição
dos royalties do pré-sal e, em seguida, aprovamos o
Orçamento da União de 2013 e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Muito, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, já foi feito, porém estes cem dias não encerram as ambições
da Mesa Diretora do Senado Federal, tampouco encerram nossas obrigações com um Legislativo forte,
enxuto e cada vez mais eficiente, porque a redução do
gigantismo do Senado Federal tem como consequência
inevitável o aumento da própria eficiência.
Estamos conversando, e já disse isso aqui algumas vezes, com presidentes de comissões e líderes partidários para que o Congresso Nacional seja
protagonista para tornar o Brasil mais amigável para
investimentos. Devemos, sim, simplificar leis, revogar burocracias desnecessárias, a fim de aumentar a
previsibilidade do investimento e ampliar a segurança
jurídica dos negócios.
Hoje mesmo, nós participamos juntamente com
vários Senadores da posse do Ministro da Secretaria
de Pequena e Micro Empresa, Guilherme Afif Domingos. E aprovamos aqui no Senado também a criação
desse Ministério; a criação dessa Secretaria. Nós protagonizamos a Lei Geral da Pequena e Micro Empresa; depois aprovamos o Simples; depois aprovamos o
SuperSimples; depois aprovamos o MEI; hoje, depois
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de aprovada a criação da própria Secretaria, nós participamos da posse do novo Ministro.
Para que nós abreviemos aí este desejo do
Senado Federal, nós estamos sugerindo, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a criação das chamadas
leis expressas; leis com tramitação mais ágil, especialmente em temas que facilitem o ambiente de
investimento, reduzindo burocracia, aumentando a
segurança jurídica e diminuindo prazos para a criação de empregos.
O Senado, como todos sabem, é tido como referência em acessibilidade, mas temos muito que avançar. Por esse motivo, estamos revendo todo o plano
de acessibilidade e vamos instalar uma plataforma
elevatória para o acesso à tribuna do Senado e para
o acesso aqui por trás do painel da Mesa Diretora.
Depois de criarmos – sem custos, como havíamos prometido – a Procuradoria da Mulher, estamos
criando – e já foi aprovado o projeto de resolução – o
Senado do Futuro, que é uma comissão com sete Senadores para debater questões relevantes do futuro,
de longo prazo, além de realizar seminários anuais –
aliás, corporificando uma ideia, uma brilhante ideia do
Senador Cristovam Buarque –, a partir de experiências
em vários países, especialmente no Chile.
Avançamos, Srs. Senadores, bastante em cem
dias, mas ainda – como disse aqui e queria repetir
humildemente – não estamos confortáveis. Há ainda muitos excessos, há ainda muitos desperdícios
e muitos vícios que foram se acumulando, ao longo
do tempo, aqui no Senado Federal e que precisam,
diagnosticados, ser corrigidos. Apenas as instituições que são permeáveis à crítica, abertas a revisões mantêm sua credibilidade. Estamos atentos e
alerta para vencer todos os desafios que apareçam
em nosso futuro.
Eu queria agradecer a todos pela atenção, agradecer a todos pela colaboração e encerrar, fazendo um
agradecimento especial aos Senadores e Senadoras
que estão ajudando a implementar uma nova modalidade de visão do Legislativo, especialmente aos integrantes da Mesa Diretora do Senado Federal: – o
Vice-Presidente, Jorge Viana; o 2º Vice-Presidente,
Senador Romero Jucá; o 1º Secretário, Senador Flexa
Ribeiro; a 2ª Secretária, Senadora Angela Portela; o
3º Secretário, Ciro Nogueira; o 4º Secretário, Senador
João Vicente Claudino. A todos eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
PRESIDENTE RENAN CALHEIROS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga, pela ordem,
eu concedo a palavra a V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, primeiro, para fazer
aqui um registro importante. Após ouvir o pronunciamento de V. Exª, prestando conta dos primeiros 100
dias da gestão da nova Mesa do Senado, registrando
avanços que esta Casa vem encontrando não apenas nesses 100 dias, mas já vindo da administração
do nosso presidente Sarney, é preciso fazer aqui um
destaque porque, via de regra, o nosso Senado da
República, o Poder Legislativo é visto pela sociedade
brasileira como um Poder que não se recicla, que não
se moderniza, que não elabora a sua autocrítica. Ao
ouvir o pronunciamento de V. Exª, a principal impressão
que chegou até nós é exatamente o quanto este Poder
tem a capacidade de fazer a sua autocrítica, de fazer a
sua reciclagem e de tomar, através do consenso dos
seus Senadores, decisões importantes.
Creio que algumas das ações que V. Exª acaba de relatar são marcos para a gestão no Senado.
Refiro-me, por exemplo, à decisão de transferir para
o Distrito Federal, para o Governo do Distrito Federal
recursos da área da saúde, seja de pessoal, seja de
equipamentos, que eram subutilizados em unidades
que o Senado possuía e a que, lamentavelmente, o
povo brasileiro não tinha acesso. E aqui mesmo, no
Distrito Federal.
Eu não sou daqui, Sr. Presidente, eu sou do Amazonas, mas vivo aqui hoje em função do mandato que
o povo do Amazonas me conferiu. Não posso deixar
de assistir aos telejornais que são apresentados e até
mesmo ler os jornais daqui de Brasília, onde a questão
saúde é topo da agenda prioritária do povo que vive
no Distrito Federal. Enquanto aqui havia excesso de
recursos humanos nesta área, a manchete permanente
é a falta de médicos nas unidades do Distrito Federal,
a manchete é a falta de equipamentos, a necessidade
de investimentos. Portanto, havia um absoluto desvio
de função e um desvio de prioridades nos recursos
do Senado com relação a isso. Só isso já demonstra
emblematicamente as ações que estamos ensejando
aqui e que merecem, portanto, o registro, o apoio e a
constatação de que estamos avançando.
É verdade que o Senado ainda não é o benchmarking, o exemplo da modernidade da gestão. Mas é
verdade, também, que nós estamos tendo a coragem
de avançar e de tomar decisões importantes, neste
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sentido de buscarmos a autocrítica, a reciclagem e a
modernização.
Quero também destacar as decisões, diria eu,
inovadoras com relação ao CNPJ, para transparência
da aplicação dos recursos dos Senadores, em função
das ajudas de custos que nós recebemos.
E diria mais ainda, talvez como uma sugestão à
Mesa Diretora: V. Exª, sem aumentar os custos do Senado, toma a decisão de fazer a implantação da área
de transparência, seja por uma secretaria, seja pela
ampliação das informações de transparência. Eu gostaria de sugerir que, além da transparência, essa secretaria tratasse de transparência e inovação tecnológica.
Sr. Presidente, o Senado da República, além de
tratar de questões como as políticas públicas, poderia ser uma mola propulsora, Senador Cristovam, do
que nós chamamos de inovação: inovação na gestão
pública, inovação na eficiência do setor público, para
que nós possamos ser o grande benchmarking do setor
Legislativo brasileiro; para que a Câmara Municipal de
Tabatinga possa se inspirar nos modelos de gestão do
Senado da República; para que a estrutura do Poder
Legislativo brasileiro seja a da inovação tecnológica.
E a tecnologia, Sr. Presidente, tem tudo a ver com a
transparência que V. Exª tanto enfatizou e que aqui quero louvar, quero ressaltar no pronunciamento de V. Exª.
Saio hoje daqui... Fiz questão de vir ao plenário
ouvir a prestação de contas de V. Exª não aos Senadores, mas à Nação brasileira, como V. Exª acabou de
fazer, para que pudesse também manifestar a minha
esperança e o meu otimismo de que esse seja apenas o começo de muitas medidas que haveremos de
implementar, para que possamos alcançar não apenas o respeito e a admiração da população brasileira,
pelo exemplo e pelo modelo inovador de gestão do
Poder Legislativo, a partir do Senado da República,
mas também pelo bom exemplo que podemos dar na
transparência aos diversos setores públicos brasileiros,
independentemente a que Poder pertença.
Portanto, parabéns à Mesa Diretora! Parabéns
a V. Exª, na certeza e na expectativa de que isso seja
apenas o começo que haveremos de consagrar com
medidas inovadoras, que confirmarão a vontade do
povo brasileiro, com relação ao setor legislativo, ao
setor político brasileiro, de poder preparar o Brasil para
o futuro e para as futuras gerações.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Eduardo Braga, que, como Líder do Governo nesta Casa do
Congresso Nacional, tem contribuído muito para que
essas mudanças e essas transformações avancem.
Senador Vital do Rêgo.
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O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem
revisão do orador.) – Senador Renan Calheiros, eu tinha muito interesse em acompanhar o pronunciamento
de prestação de contas de V. Exª nesses 100 dias, até
porque é consequência direta de um programa estabelecido por V. Exª no momento em que apresentou a
sua candidatura, que foi uma candidatura partidária do
nosso Bloco, do Bloco do PMDB. Tínhamos confiança
no modelo de gestão implantado por V. Exª, cujas sementes, lançadas pelo Presidente Sarney – necessário
fazer essa justiça, e V. Exª a fez em seu pronunciamento
agora há pouco –, foram efetivamente colocadas em
prática de forma rápida, nesses primeiros 100 dias.
Claro, a Casa o ajudou muito, a Mesa Diretora foi a
verdadeira coadjuvante nesse processo – está ao lado
o Senador Romero Jucá.
E nós sentimos, na própria sociedade brasileira,
o reflexo das primeiras medidas, que não quero tratar
que não quero tratar, citando uma ou outra, mas o conjunto delas, com cifras que somam já R$300 milhões –
estimativa que poderá aumentar, a cada momento em
que a Mesa Diretora vota uma iniciativa ou uma ação
nova que pode resultar na diminuição de despesa e
no aumento da eficiência. Não é buscar, apenas, a diminuição da despesa, não é buscar apenas a redução
dos gastos, é procurar, ao mesmo tempo em que se
reduzem os gastos, aumentar a eficiência, melhorar a
transparência e dar modernidade aos nossos trabalhos.
Estamos muito felizes por estarmos completando
esses 100 dias, com a possibilidade de prestar à Nação
brasileira o resultado do nosso trabalho!
Parabéns a V. Exª como Presidente da Casa,
mas, acima de tudo, representante de todos nós como
exemplo de um trabalho que deve continuar estimulado
por ações que se tornem eficazes!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós também agradecemos muito a V.
Exª, ao papel insubstituível que V. Exª vem desenvolvendo à frente da Comissão de Constituição e Justiça
do Senado Federal, uma das mais importantes Comissões e que tem produzido material suficiente para
que possamos imprimir, do ponto de vista do Senado
Federal, este ritmo que temos, em nome da Mesa Diretora, levado a cabo.
Não tenho absolutamente nenhuma dúvida de
que, com relação às leis expressas, estamos conversando bastante com o Presidente da Câmara dos Deputados e vamos, com as prioridades sugeridas pela
própria Comissão de Constituição e Justiça, avançar
no sentido consensual de votar rapidamente leis, na
Câmara dos Deputados e aqui no Senado Federal,
dando respostas à sociedade na velocidade com que
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a sociedade cobra que essas respostas, evidentemente, sejam dadas.
Senador Cristovam Buarque.
Em seguida, darei a palavra ao Senador Pimentel, à Senadora Vanessa Grazziotin e ao Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Sem revisão do orador.) – Senador Renan, eu fiz parte,
como o senhor sabe e outros, do grupo que votou no
Senador Pedro Taques para Presidente do Senado, no
seu lugar. Mas eu não posso deixar de reconhecer aqui
que, nesses cem dias, o senhor tem nos surpreendido positivamente. E já tive oportunidade de conversar
sobre diversos assuntos, e eu quero aqui manifestar
o meu reconhecimento por esses cem dias, do ponto
de vista, sobretudo, de eficiência financeira.
E quero dizer que o senhor pode contar comigo e,
tenho certeza, com alguns daqueles que não votaram
no senhor, para nós avançarmos essas mudanças no
funcionamento do Senado, porque eficiência financeira é fundamental.
Mas há uma outra eficiência que é a de funcionar bem no trabalho que a gente faz, gastando menos,
como o senhor está procurando. E a gente precisa fazer
algumas reformas. Eu mesmo não sei quais exatamente, mas sei o que incomoda. A quantidade, Senador
Jucá, de comissões ao mesmo tempo. Não sei como
resolver. Agora, na comissão, o Senador Blairo decidiu
– e me consultou, e eu fui favorável – que a gente vai
se reunir a partir das 8h da manhã, porque, se não,
não consegue. Eu acho corretíssimo, até porque 8h da
manhã é o horário normal dos trabalhadores, embora
os outros trabalhadores, às 18h, vão para casa, e a
gente fica por aí trabalhando e batalhando, sem nunca
saber a que horas termina.
Então, eu gostaria de ver a gente trabalhando
outras coisas. O Senador Eduardo Braga falou sobre a
necessidade de mais instrumentos de modernização, e
eu me lembro de que o Senador Sarney, já faz alguns
anos, aqui nesta mesa, neste lugar, me dizia que, se
nós não tomarmos cuidado com os novos meios de
comunicação – Twitter, blogs, sites –, nós vamos ficar,
de repente, superados, porque o povo vai querer uma
democracia direta – o que não funciona, porque é preciso ter uma Casa que filtre as aspirações imediatistas
de cada cidadão. Mas, de repente, da mesma maneira como eu fui consultado e apoiei a substituição do
clipping impresso pelo clipping eletrônico, que vai reduzir gastos, – embora não seja a minha preferência,
talvez, de como ler jornal, mas eu acho formidável –,
de repente poderia haver um clipping da opinião pública manifestada por meio de tuítes, por meio de blogs.
Quem quisesse falar bem ou mal do Senado mandasse
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uma mensagem, e a gente receberia aqui uma lista da
opinião pública em relação a nós próprios, porque nós
só temos a opinião pública pelos jornais, e os jornais
filtram, ou a favor ou contra.
Então, são algumas medidas que eu creio que,
se está no programa do senhor continuar esse trabalho
de modernização também na eficiência do trabalho,
não só na redução de gastos, pode contar conosco.
E eu gostaria de, daqui a cem dias, ver o senhor comemorando duzentos dias, trazendo uma porção de
outros avanços.
Um deles, para concluir, é nós conseguirmos
encher o plenário mais facilmente. Um discurso como
esse seu – e saiu no jornal que o senhor iria fazê-lo,
por isso, aliás, eu estou aqui – merecia ter esta Casa
cheia. Mas nós – e, quando digo “nós”, digo “eu” também; não existe esse “eu e os outros”, mas eu também
–, eu dedico mais tempo ao meu gabinete e às minhas
bases, que, no meu caso, é aqui mesmo no DF. Talvez
até por isso eu esteja aqui, e não tenha viajado ainda.
Se eu fosse de outro Estado, já deveria ter viajado.
Isso depende da organização que nós fizermos. Se
tivermos sessões de segunda a sexta e uma semana
inteira para ficar com as bases, pode resolver.
Talvez não se precise desse picadinho, que é
muito desgastante. Eu tenho pena... Ficaria mais barato e também reduziria o custo.
Eu tenho pena quando eu vejo os Senadores,
aqui o Senador Jucá, não sei nem quantas horas faz
de voo toda semana, com fuso horário e tudo... Então
uma maneira de encher mais esta Casa. Eu não vou
propor aquilo que me disseram que é o que fez o esvaziamento.
Tem gente que me diz que o que esvaziou foi a
TV. Com a transmissão ao vivo, a gente não precisa
estar aqui assistindo o discurso de ninguém, porque a
gente ou assiste pela televisão, ou fala sozinho, porque
sabe que o Brasil está ouvindo. Não, não vou propor
desligar a TV, mas deve haver alguma maneira de a
gente conseguir que eu não fique no meu gabinete,
venha para cá mais tempo do dia e os outros Senadores também.
Tudo isso são algumas ideias que eu gostaria que
nós trabalhássemos, para que o senhor, daqui a um
ano, possa dizer que cumpriu plenamente o seu dever
e para quem não votou no senhor, como eu, tenha que
vir aqui tirar o chapéu e reconhecer o seu trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos muito a V. Exª. Tenho
procurado conversar com V. Exª para que nós possamos
focar melhor essas ideias, essas sugestões. Eu acho
inevitável... Aliás, o Senador Pedro Simon tem defendido
a mesma tese, ao longo dos anos em que estivemos
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juntos aqui, da necessidade de nós reavaliarmos essa
sistemática de funcionamento do Senado Federal, de
sessões todos os dias, com pautas deliberativas na
terça, na quarta e na quinta. Talvez, quem sabe – e eu
penso também assim – se nós tivéssemos uma semana
para deliberar, a produtividade talvez não fosse maior
e nós não contássemos mais mesmo, efetivamente,
com a participação de todos no aprofundamento do
debate, que é necessário, pressuposto fundamental,
para que nós possamos deliberar com a certeza de
estarmos deliberando em favor da população?
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para
fazer um registro, que lamentavelmente não fiz, quando
manifestei, não só o apoio, mas também a esperança
e o ânimo que tenho em torno das medidas apresentadas por V. Exª. Quero registrar que o próximo domingo
é o domingo das mães e eu gostaria de poder fazer
este registro aqui para todas as mães brasileiras, as
mães daqui do Senado. Temos Senadoras mães, temos servidoras mães neste plenário.
Quero também fazer um registro, uma homenagem muito especial à minha mãe, que, mais uma
vez, está internada. Lamentavelmente terei de deixar
o plenário, porque me desloco, neste momento, para
poder visitá-la no hospital.
Mas fica aqui a minha admiração, o meu respeito
e a minha gratidão a todas aquelas que tiveram o dom
de trazer à vida, de gerar, mais um ser humano, mais
uma pessoa, que são as mães.
Portanto, meu respeito, minha admiração, meu
carinho e minha gratidão à minha mãe e a todas as
mães brasileiras, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª fala por todos nós ao homenagear, nesta semana que antecede o Dia das Mães, as
mães brasileiras, a mulher brasileira.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin. Em seguida, darei a palavra a V. Exª, à
Senadora Ana Amélia e ao Senador Pimentel.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada,
Senador Renan.
Quero cumprimentar V. Exª e, em extensão, cumprimento toda a Mesa Diretora. Além de V. Exª, temos
aqui o Senador Romero Jucá que também participa
da Mesa Diretora.
Quero concordar com o Senador Eduardo Braga,
que aqui registrou que há uma sequência de gestões
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administrativas nesta Casa que vêm, desde o Presidente Sarney – antes também, mas principalmente
agora nesta Legislatura –, procurando trazer modernidade para a Casa. Acho que o balanço que V. Exª fez
expressa o quanto foram produtivos esses primeiros
cem dias da gestão de V. Exª, Senador Renan, do ponto
de vista legislativo e do ponto de vista administrativo.
Que bom que todo presidente do Senado tivesse tido
a honra de participar de momentos tão importantes e,
diria, até históricos. Não falo da história do Parlamento brasileiro, mas históricos para o Brasil. Medidas
que foram aprovadas – e não vou citar todas porque
V. Exª já as citou –, como a extensão de direitos às
empregadas domésticas, passaram a fazer parte da
história do Brasil. V. Exª teve a honra, como Presidente da Casa, de conduzi-la, porque teve a coragem de
dizer: “Vamos pautar e vamos votar.” Parece simples,
mas se fosse simples por que não havíamos votado
antes? Há quanto tempo essa categoria de trabalhares
e trabalhadoras espera por isso? Há mais de 70 anos.
Então, se fosse fácil já teria ocorrido. É necessário ter
decisão política e compromisso com a Nação e o povo
brasileiro. Então, cumprimento V. Exª.
No que diz respeito a questões administrativas,
concordo com tudo o que foi dito aqui, mas quero destacar uma questão que V. Exª levantou: a transparência.
A gente fala muito de combate à corrupção, Senador Cristovam, e eu sou daquelas que acredita que
o melhor instrumento para combater a corrupção é a
transparência, porque, a partir do momento em que
há transparência, o País todo, a população toda sabe
o que acontece, como acontece e quando acontece,
nós construímos um exército de fiscais, e isso é muito
importante, e o Senado hoje é exemplo para o Brasil
de transparência.
Então, receba, Presidente Renan, meus cumprimentos e estenda-os a todos os membros da Mesa
Diretora.
Parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senadora Ana Amélia.
Senador Sérgio Souza, a Senadora Ana Amélia
aqui, nesses 100 dias, sempre teve a mesma preferência que nós lhe concedemos agora.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente. Obrigada,
Senador Sérgio Souza.
Caro Presidente Renan Calheiros, eu estou muito
à vontade para fazer este registro porque, como sabe
V. Exª e o Senador Cristovam que me antecedeu, não
votei no senhor e por isso estou à vontade para dizer
e reconhecer que esta prestação de contas dos 100
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dias não é apenas a esta Casa, V. Exª está fazendo
uma prestação de contas à sociedade brasileira. Está
é uma Casa, embora seja a Casa da República, que
representa os Estados, ela é também uma casa que
representa a sociedade. Então, esta prestação de contas é à sociedade, porque é ela que paga o custeio
da nossa democracia, do nosso Congresso Nacional.
Todas as medidas, as que V. Exª já tomou e outras tantas que tomará, tenho certeza, no horizonte
próximo, farão parte de uma agenda de construção
de uma imagem positiva do Congresso Nacional por
ações, e as ações têm mais peso do que as palavras.
Então, esse esforço que V. Exª está fazendo eu já o
faço no meu gabinete com controle de gastos, com
meritocracia, com avaliação de resultados; é dessa
forma que damos a resposta que a sociedade espera
de nós com o compromisso que temos com o exercício deste mandato.
Então, quero também, para terminar, Presidente,
que V. Exª, da mesma forma que tem agido na relação com os demais Poderes, exigindo o tratamento de
equilíbrio que é próprio da democracia, também, na
relação desta Casa com autoridades do Poder Executivo, sempre que elas não cumprirem as demandas
que nós fazemos, que elas sejam por V. Exª chamadas a atenção para que não aconteça o desrespeito
que acontece em relação a muitas iniciativas aqui que
nem sempre são levadas em conta pela sua relevância, como aconteceu hoje pela manhã, numa audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos,
Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de
Assuntos Sociais. Eu queria mencionar esse fato porque foi hoje, e eu tenho certeza de que V. Exª tomará
as medidas necessárias para resgatar a credibilidade
desta instituição.
Parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos à Senadora Ana
Amélia e concordamos em número, gênero e grau com
o que ela acaba de colocar.
Eu acho mesmo – e tive a oportunidade de, rapidamente, falar aqui – que talvez o fortalecimento maior
do Senado Federal se dê na avaliação das políticas
públicas do Governo Federal. Eu acho que, se nós
avançarmos com relação a isso, vamos definitivamente
resolver esse problema que há aí na relação entre os
Poderes e vamos robustecer o papel do Legislativo no
aprimoramento dessas políticas.
Muito obrigado a V. Exª.
Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan
Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, eu acho que nós es-
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tamos aqui, neste exato momento, fazendo uma prestação de contas, como já dito por alguns, à sociedade
brasileira. É fato que nós somos espelho da sociedade
brasileira. Nós estamos aqui porque a sociedade quis
que nós estivéssemos aqui no momento do voto nas
nossas unidades federativas. E nada mais certo do que
nós darmos o exemplo à sociedade brasileira de uma
forma de gestão eficiente, que venha trazer resultado
no processo legislativo, dando à população a legislação que regula e que traz os direitos que a sociedade
espera, mas também a transparência administrativa
necessária. E aí, para complementar, e para ecoar as
palavras da Senadora Ana Amélia, e já emendadas por
V. Exª, meu caro Presidente, eu acho que nós temos
que resgatar a dignidade deste Poder, do ponto de vista
de que há constantemente uma invasão da influência
de outros Poderes no Legislativo. O Poder Executivo,
que eu defendo, e sou da Base do Governo aqui no
Senado Federal, pauta o Congresso Nacional a todo
o momento com as medidas provisórias e até mesmo
com a própria vontade daquilo que quer que vote. Isso
é levado num momento em que há uma morosidade
imposta pelo próprio Congresso Nacional e o Governo
busca, nos seus meios necessários, a forma de fazer
cumprir o Orçamento ou as gestões necessárias.
Por outro lado, o próprio Poder Judiciário se manifesta, muitas vezes, em temas sobre os quais nós
ainda não concluímos o processo legislativo, até mesmo
com decisões suspendendo o nosso próprio processo
legislativo, não aguardando chegar o momento para
que ele aprecie no seu pleno, mas acaba inibindo a
nossa ação, o nosso trabalho e, às vezes, as opiniões
de autoridades, tanto do Poder Executivo como do Poder Judiciário, acabam reprimindo a ação do próprio
Congresso Nacional. Então, nós temos de avançar
um pouco mais.
E é um grande desafio que é dado a V. Exª, que
ocupa com todo direito e com toda vontade de fazer
uma gestão diferente perante a Mesa do Congresso
Nacional, e já mostrou, nesses 100 dias, a que veio e
para que veio, para presidir assim.
Parabéns a V. Exª, parabéns à toda a Mesa do
Senado Federal, que tem implantado medidas substanciais que mostram que nós podemos, sim, fazer
mais pela população brasileira, em função da população brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª e, antes
de conceder a palavra, pela ordem, ao Senador José
Pimentel, que é Líder do Governo no Congresso Nacional, eu gostaria de dizer que, com relação às medidas provisórias, nós retomamos com o Presidente
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Henrique Alves as conversas no sentido de que seja
votada aquela Proposta de Emenda à Constituição que
regulamenta a tramitação das medidas provisórias.
Ontem mesmo votamos aqui uma medida provisória muito importante, que havia chegado na véspera.
Nós excepcionalizamos essa votação em função da
grande vontade da Casa de colaborar com a aprovação dessa importantíssima medida provisória. Mas do
ponto de vista legislativo, é impraticável que o Senado
Federal se obrigue pelos fatos a apreciar uma medida
provisória de um dia para o outro.
Temos, inclusive, procedimentos internos que
continuarão a ser observados, no sentido de que se
a medida não demorar pelo menos dez dias, teremos
dificuldade em apreciá-la. Ou, então, que precisamos
de dois dias a publicação do parecer, para que dele a
Casa tome inteiramente conhecimento.
Quer dizer, perguntado durante todo o dia e até
recebendo apelo da Presidente da República, no sentido de que possamos apreciar a MP dos Portos na
próxima semana, eu fiz questão de dizer o seguinte:
que, claro, o Senado iria aguardar a manifestação da
Câmara, que nós iríamos envidar todos os esforços
para superarmos esses procedimentos acordados
internamente.
O Senado Federal nunca faltou com o Brasil
e não pode faltar com o Brasil agora, em uma hora
como esta, de crise econômica internacional, em que
nós precisamos incrementar as nossas exportações,
modernizando os nossos portos.
Nós vamos fazer o que for necessário, mas é fundamental que o Presidente Henrique Alves delibere na
Câmara dos Deputados sobre a regulamentação da
tramitação das medidas provisórias para que possamos ampliar esse prazo do Senado Federal.
Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan Calheiros,
quero parabenizá-lo pela forma como V. Exª tem exercido a Presidência desta Casa ao lado dos nossos
pares que integram a Mesa, estimulando e propondo
que os nossos Senadores e as Senadoras participem
cada vez mais das comissões permanentes, dos trabalhos da Casa, reorganizando todos os meios de comunicação para que cada Parlamentar possa divulgar,
cada vez mais, as suas ações aqui no Parlamento, e
também abrindo um debate para dar transparência
dos trabalhos que fazemos nos nossos Estados através da divulgação dos meios de comunicação aqui do
Senado Federal.
Quero também registrar a forma de redução de
custos e, ao mesmo tempo, de aumento da produtividade e da celeridade dos trabalhos nesta Casa. Só no
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quesito das medidas provisórias nesta sessão legislativa, quando V. Exª tomou posse, nós tínhamos 23
medidas provisórias em andamento nas comissões
mistas especiais. Como cada comissão é composta de
14 Senadores, haveria a necessidade de 322 Senadores para colocar um em cada comissão. A saída que
encontramos foi colocar o mesmo Senador em várias
comissões permanentes e pautá-las em horas e em
dias diferentes para que possamos dar conta. Como há
mais 14 suplentes em cada comissão, porque somos
14 titulares e 14 suplentes, ou seja, 28 Senadoras e
Senadores, nós precisaríamos de 644 Senadores para
preencher só as 23 comissões especiais de medidas
provisórias.
Por isso, esse novo rito que V. Exª conduziu ao
lado do Presidente José Sarney, sendo o Presidente
José Sarney o autor dessa emenda constitucional do
novo rito, é a saída que nós teríamos para dar racionalidade e, ao mesmo tempo, celeridade nesse processo
das medidas provisórias.
Quero também registrar que havia, no início de
maio, 82 comissões, entre comissões permanentes e
subcomissões permanentes e comissões especiais,
além das medidas provisórias em tramitação aqui no
Senado Federal, ou seja, uma a mais que o número
de Senadores. Só que cada comissão tem um número
razoável de titulares e suplentes, e nós temos que dar
conta de todo esse processo de tramitação, sem esquecer que, ao lado de cada comissão, há um conjunto
de trabalhadores do Senado Federal, os assessores,
os consultores, toda uma estrutura para dar conta de
uma série de demandas, de mudanças que o Brasil
exige, um Brasil que cresce, que se desenvolve e que
faz inclusão social.
Por isso, Sr. Presidente, eu quero aqui parabenizá-lo pelo seu trabalho, em nome do nosso Partido, o
Partido dos Trabalhadores. Esse é o sentimento deste
Líder do Governo no Congresso Nacional e daqueles
que fazem o Brasil.
Espero que, neste 2013, possamos continuar
avançando nessas reformas, nessas mudanças, para
dar ainda mais racionalidade ao nosso Senado Federal, ao nosso Congresso Nacional, tendo como objetivo
servir melhor ao Brasil e, particularmente, às mudanças de que o Brasil necessita.
Parabéns pelo trabalho!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador José
Pimentel que, pacientemente – pacientemente –, tem
colaborado com a condução desse processo todos os
dias, todos os dias. Muito obrigado a V. Exª.
A proposta de emenda à Constituição que modifica o rito das medidas provisórias, realmente, é muito
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importante, é fundamental, para que possamos elevar
cada vez mais o papel do Senado na apreciação dessas matérias.
O Senador Sérgio Souza colocou também uma
questão do momento: esse embate entre os Poderes,
que é também democrático. Nós vivemos o aperfeiçoamento institucional do Brasil, o ápice dessa relação
entre os Poderes, da democracia. No entanto, nós
não podemos concordar, de forma nenhuma, com o
controle constitucional preventivo do processo legislativo. Discutir a constitucionalidade de uma lei que não
veio à luz é algo com o qual nós não vamos concordar. Não dá para concordar, porque isso interrompe o
processo legislativo. Esse poder não é de outro Poder
da República; esse poder é do Poder Legislativo, é do
Congresso Nacional, outorgado pelo povo.
Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan Calheiros,
eu também não poderia deixar de aqui me manifestar,
naturalmente, após o seu pronunciamento dos cem
dias de trabalho realizado à frente da Presidência do
Senado.
Foram cem dias muito profícuos de avanços e
conquistas que tivemos aqui, sobretudo com uma demonstração muito clara das boas intenções da Mesa
Diretora, de que também tenho a honra de fazer parte
como suplente.
Mesmo avançando, contribuindo naturalmente
com o nosso País no aprimoramento das leis com a
aprovação de novos projetos, há apenas um questionamento que eu gostaria de fazer não a V. Exª, mas
ao Senado, em relação à invasão de competência com
que, muitas vezes, nós estamos convivendo de forma
até constrangedora.
Senador, V. Exª está demonstrando que quer
realmente modernizar, avançar, e, sobretudo, reduzir
a despesa. O Congresso, sobretudo o Senado, indiscutivelmente tem contribuído com a nossa Nação no
aprimoramento e em novos projetos de lei que tem
aprovado aqui. Como V. Exª bem disse, um cabedal
de leis foi aprovado.
Agora, o que nós precisamos, Senador Renan, é
fazer valer as prerrogativas do Senado e do Congresso. Há hoje um enxame de medidas provisórias aqui.
Eu confesso a V. Exª que, muitas vezes, nos sentimos
até inúteis. Esta é uma Casa de debates. Certamente
a sociedade espera que possamos debater assuntos
de interesse nacional, e, nunca, jamais, em tempo
algum, nós poderemos ser submissos a outro Poder,
sobretudo ao Poder Executivo, a que me refiro de forma muito direta.
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O que se vê aqui é que, muitas vezes, o Senado,
o Senador não debate o nosso projeto. As medidas provisórias já vêm aqui cheias de contrabando. V. Exª se
referiu à medida provisória que foi aprovada aqui e na
qual eu particularmente votei, e espero que medidas
como essa cheguem mais aqui, pois são em favor do
povo brasileiro, sobretudo daqueles menos afortunados.
Agora, não podemos votar aqui, de forma açodada, as medidas provisórias. Como o senhor mencionou,
chegamos ao cúmulo do absurdo de não dispormos de,
pelo menos, 72 horas para debatê-las. Isso atropela
o bom andamento dos trabalhos que esta Casa pode
proporcionar em favor da nossa sociedade.
Dessa maneira, quero cumprimentá-lo. V. Exª está
no bom caminho, em que pese, muitas vezes, esse
esforço sobrenatural que está fazendo. Às vezes, chego à conclusão: será que está valendo muito a pena?
Nesses dias, vi uma matéria em um determinado jornal de circulação nacional. Apesar de todo esse
trabalho majestoso que se está fazendo aqui, parece-me que basta um jornal chegar e dizer: “Olha, há seis
ou sete funcionários que ficam no aeroporto aqui, em
Brasília, fazendo o check-in para Senador. Alguns desses trabalhadores, servidores aqui do Senado, ganham
R$14 mil, R$13 mil, R$11 mil.” Ora, gente, se eles não
estivessem lá, estariam aqui trabalhando. Eles estão
prestando um serviço para a Casa, para os Senadores
que compõem esta Casa.
A imprensa faz uma crítica que, imagino, não é
democrática, não. Pelo trabalho sério e honesto que
V. Exª está fazendo aqui, não vale a imprensa divulgar
essa informação, em nível nacional, pelo fato de seis
ou sete servidores estarem lá. Eu mesmo fui abordado: “Mas, Senador, vocês têm dez funcionários no
Senado.” Eu falei: “Gente, esse pessoal está há 20, 25
anos; são servidores de carreira. Se não estivessem
no aeroporto, estariam aqui, no Senado, trabalhando.”
Então, eu acho que são críticas que, muitas vezes, ao serem interpretadas, colocam todo mundo
em um balaio só, porque acham que o Senado não
faz nada e que os funcionários ganham muito, e não
é verdade. São bons trabalhadores, bons servidores,
competentes, eficientes. São poucas instituições públicas no Brasil que têm servidores competentes como
nós temos aqui no Senado. Todavia, só sabem levar
para o lado da perversidade, ou seja, das acusações,
achando que os servidores daqui são sanguessugas.
Não; são trabalhadores, servidores.
V. Exª está de parabéns. Confesso a V. Exª que
estou surpreso com a sua atitude, pela coragem e determinação. Não é muito fácil, não. V. Exª é determinado: vai lá, fala “tem que ser assim” e faz. Com essa
manifestação, V. Exª vem aqui para mostrar que tudo
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aquilo que falavam em um passado bem recente não
corresponde à verdade; muito pelo contrário. O senhor
é um homem de bem, um homem sério, que quer demonstrar ao Brasil que, de fato, Renan Calheiros é
aquele homem com proposta, que quer fazer realmente
do Senado Federal uma Casa de respeito, uma Casa
que possa ser respeitada pela opinião pública brasileira.
Cumprimento e saúdo o senhor e toda a Mesa
Diretora.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª, Senador
Jayme Campos.
Senador Rubem Figueiró, pela ordem, concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
talvez seja eu o mais novo Senador com assento nesta
Casa. Estou aqui, desde fevereiro deste ano, prestando
serviço ao meu Estado e ao nosso País.
Deixei para ser um dos últimos – talvez o último
– a se pronunciar a respeito das atividades de V. Exª
na administração desta Casa. Todos os Senadores que
se pronunciaram exaltaram a ação de V. Exª à frente
do Senado da República. Destaco, com muito prazer,
as palavras de todos eles. Mas eu gostaria que ficasse
bem clara a minha admiração pelas palavras pronunciadas pela eminente Senadora Vanessa Grazziotin, pela
ilustre Senadora Ana Amélia e pelo preclaro Senador
Cristovam Buarque. Todos esses três não sufragaram
o nome de V. Exª. Por isso tem expressivo valor o pronunciamento deles.
Eu desejo, neste instante, ao me associar as
palavras de todos os Senadores, dizer que V. Exª tem
hoje o respeito, a admiração e a solidariedade de todos os Parlamentares. Prossiga nesse caminho, que
é a valorização do Senado da República e, sobretudo,
do Congresso Nacional. As minhas palavras, portanto,
são de solidariedade a V. Exª, e peço-lhe também que
as estenda a todos os membros da Mesa.
Era isso, Sr. Presidente.
Os meus aplausos a V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Ruben Figueiró.
Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Eduardo Lopes.
Com a palavra, V. Exª;
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, Senador
Renan, quero também, associando-me às palavras
de todos os que me antecederam, fazer um registro.
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Publiquei na rede social do Facebook que acompanhei, do seu lado, aí na mesa, o pronunciamento de
V. Exª falando sobre esses 100 dias de administração, e
alguém me fez a seguinte pergunta com um sinal de interrogação: “É motivo para ficar orgulhoso?” Quer dizer,
a interrogação já mostra o sentido dúbio da pergunta.
Mas eu quero dizer a essa pessoa, aqui me pronunciando: sim, é motivo de orgulho, no sentido de
que participo de um momento, posso dizer, histórico,
de um momento importante para o Senado Federal.
Assim como a Senadora Ana Rita e o Senador
Cristovam Buarque assumiram aqui e afirmaram que
não votaram em V. Exª para Presidente, eu, desde o
início, assumi que votei em V. Exª para Presidente, inclusive respeitando uma decisão unânime do seu próprio
Partido. E como eu não respeitaria uma votação em
que os 19 Senadores que estavam presentes – de uma
bancada de 21 Senadores – votaram unanimemente
pela sua candidatura, apoiando-a? Então, quem seria
eu para discordar de uma decisão do PMDB?
Votei independente de qualquer coisa. Votei acreditando nisso. E agora eu vejo, passados esses cem
dias, decisões, como foram citadas, corajosas. Toda
mudança traz transtornos; toda reforma traz transtornos, incomoda, atrapalha. Mas as reformas e as
mudanças feitas até agora foram com objetivo de melhorar, foram com objetivo, realmente, de trazer essa
eficiência ao Senado.
Eu já ouvi comentários de que o Senado, administrativamente falando, era um pouco arcaico. Até já
ouvi expressões se referindo ao Senado, Sr. Presidente, como sendo um dinossauro. E eu vejo que, agora,
a forma como ele vem sendo gerido, nessa gestão,
está mostrando essa eficiência, essa transparência.
E eu quero aqui parabenizar esses cem dias, repetindo que o meu voto foi dado em respeito à decisão
do PMDB. E, respondendo essa pessoa que me pergunta com interrogação se é para ficar orgulhoso de
ter ouvido o seu pronunciamento ao seu lado na mesa,
eu respondo que sim, pelo momento, pela importância.
E ressalto, finalizando, que nesses cem dias,
também, com a pauta do Senado, nós conseguimos
votar coisas importantes. Houve dias aqui muito produtivos, principalmente quarta-feira e também terça-feira, mas muito produtivos. Votamos coisas importantes para o País. E isso foi feito na sua condução,
na sua Presidência.
Então, quero parabenizá-lo e dizer – assim como
manifestou o Senador Cristovam Buarque e a Senadora Ana Amélia dizendo que não votaram, mas hoje
há que se reconhecer o que foi feito – que o meu voto
foi dado ao seu favor. E eu reconheço que foi um voto
bem aplicado.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Eduardo
Lopes.
E aquilo que havia colocado: o fundamental compromisso é de que essas mudanças, esses avanços
possam evidentemente continuar.
E V. Exª, em todos os momentos, tem sido importante, muito importante, para que nós possamos levar
adiante esses compromissos assumidos com o Plenário do Senado Federal e com a população brasileira.
Muito obrigado mesmo, Senador.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente, só terminando, eu queria pedir a minha
inclusão, para depois da Ordem do Dia, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª já está devidamente inscrito para
após a Ordem do Dia, e eu me permitirei ler a lista de
oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Aproveito também para comunicar à
Casa, por sugestão do Senador Pedro Simon, a designação de uma comissão constituída pelos Senadores
Pedro Simon, Vital do Rêgo, Francisco Dornelles, Lindbergh Farias, Eduardo Lopes, Ruben Figueiró, para
representarem o Senado Federal na Jornada Mundial
da Juventude, a realizar-se no Rio de Janeiro, quando
da visita do Papa Francisco.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Transcorre, hoje, o primeiro dia em que o Projeto
de Lei de Conversão nº 6, de 2013, consta da pauta.
Nos termos do acordo das Lideranças, a matéria
deixa, portanto, de ser, nesta data, apreciada.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória nº 593, de
2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 6, de 2013, que altera as Leis
nºs 12.513, de 26 de outubro de 2011, para
ampliar o rol de beneficiários e ofertantes da
Bolsa-Formação Estudante, no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC; 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, para estabelecer que as
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bolsas recebidas pelos servidores das redes
públicas de educação profissional, científica e
tecnológica, no âmbito do Pronatec, não caracterizam contraprestação de serviços nem
vantagem para o doador, para efeito do imposto sobre a renda; 8.212, de 24 de julho de
1991, para alterar as condições de incidência
da contribuição previdenciária sobre planos
educacionais e bolsas de estudo; e 6.687, de
17 de setembro de 1979, para permitir que a
Fundação Joaquim Nabuco ofereça bolsas de
estudo e pesquisa; dispõe sobre o apoio da
União às redes públicas de educação básica
na aquisição de veículos para o transporte escolar; e permite que os entes federados usem
o registro de preços para a aquisição de bens
e contratação de serviços em ações e projetos
educacionais (proveniente da Medida Provisória nº 593, de 2012).
Parecer sob nº 11, de 2013, da Comissão Mista, Relator: Senador Paulo Bauer (PSDB/SC)
e Relator Revisor: Deputado Ronaldo Zulke
(PT/RS), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 6, de 2013, que oferece.
2
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.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e 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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4
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.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
6
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
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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.
7
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.
8
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

MAIO DE 2013

Sexta-feira 10

24695

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.
9
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.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu da Ministra
de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome o Ofício n° 76, de 8 de maio de 2013, por meio
do qual solicita dilatação do prazo, por 30 dias, para
envio das respostas aos Requerimentos n°s 1.099,
1.100, 1.101 e 1.102, de 2012, de informações, todos
de autoria do Senador Aécio Neves;
A solicitação foi encaminhada, em cópia, ao Requerente.
Os Requerimentos ficarão na Secretaria-Geral da
Mesa aguardando as informações solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao primeiro orador
inscrito, após a Ordem do Dia, Senador Vital do Rêgo.
Em seguida, nós temos inscritos...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – V. Exª vai ler a relação dos oradores inscritos. Eu gostaria de saber de V.
Exª quem está inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em seguida, V. Exª já está inscrito.
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em seguida, o Senador Pedro Simon
também.
Com a palavra, o Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Renan Calheiros, renovo as manifestações de orgulho de participar desses primeiros cem
dias dessa gestão. Ao final do seu pronunciamento, V.
Exª deve se sentir extremamente gratificado.
E o sentimento que expressava ao meu lado,
agora há pouco, é do dever cumprido ou, pelo menos,
parcialmente cumprido, porque V. Exª se sente na responsabilidade de manter o mesmo ritmo, um ritmo que
efetivamente mostra celeridade, ambição para tornar
a gestão desse biênio cada vez mais eficiente, transparente e moderna.
Por isso, eu tenho me sentido extremamente
satisfeito por participar, ao lado de companheiros que
votaram e não votaram em V. Exª, agora todos juntos,
irmanados no mesmo sentimento de apoio aos primeiros cem dias dessa gestão.
Que essas primeiras palavras, nesta tarde, quase noite, sejam de parabenizar a diplomacia brasileira.
Eu, certamente, estava entre os mais céticos com as
últimas notícias da nossa diplomacia, dos resultados
que a nossa diplomacia vinha obtendo na área internacional, principalmente na área de comércio exterior,
meu querido Líder, Senador Pimentel. Mas, anteontem,
com o resultado da vitória brasileira na Organização
Mundial do Comércio, com a vitória do brasileiro Roberto Azevêdo, que vai comandá-la, uma brisa nova
de esperança tomou conta de mim.
Eu vim, agora há pouco, de uma missão com
companheiros Deputados, que V. Exª conhece muito
bem, Senador Pimentel, do Grupo Parlamentar Brasil-Espanha, presidido pelo Deputado de Santa Catarina
Edinho Bez, ao lado do Senador Eduardo Azeredo, ao
lado do Deputado Afonso Hamm, ao lado do Deputado Marçal Filho. Companheiros que, comigo – e ainda
alguns estão na Espanha cumprindo o resto dessa
missão diplomática –, participamos, do dia 2 ao dia 7,
de diversas reuniões na Espanha.
E dois sentimentos, Senador Pimentel, Senador
Jayme Campos, povoaram aqueles dias, aqueles poucos dias na capital espanhola. O primeiro foi de entusiasmo com a infraestrutura daquele país.
Agora há pouco o Senador Walter Pinheiro falava
das nossas dificuldades logísticas, portos, aeroportos
e rodovias, do esforço do Governo Federal, da nossa
Presidenta para firmar marcos regulatórios para des-
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travar esses gargalos que ainda existem. E quando
você encontra esse ambiente, você certamente quer
tê-lo na sua terra natal.
Mas eu vi também um país diferente do nosso,
atolado num desemprego altíssimo de 28%. Dos desempregados, a maioria é de jovens, a grande maioria é de jovens. É um país sem grandes expectativas.
E a partir da sexta-feira fomos recebidos pelo
Embaixador brasileiro Paulo Cesar de Oliveira. Quero
fazer o registro da extrema competência da diplomacia
brasileira, do nosso Embaixador, que apresentou uma
agenda de trabalho reconhecidamente importante, em
que encontros foram feitos a partir da primeira parada
em território espanhol. Visitamos, por exemplo, grupos
de resseguradoras, de seguradoras que têm trabalho e
serviços prestados no Brasil. Depois, foram agendados
encontros com o Congresso e o Senado espanhol, com
as comissões de agricultura, infraestrutura, indústria,
comércio, energia, turismo. O grupo realmente teve da
embaixada uma atenção muito importante.
E senti, Sr. Senador Pimentel, que há um grande
anseio para que se estabeleçam, ou se reestabeleçam
relações mais profundas entre Brasil e Espanha. Nos
primeiros anos do governo do Presidente Lula, das 37
grandes empresas espanholas, 34 já estão no Brasil.
Mas há uma infinidade, talvez centenas de empresas
de porte médio que têm tecnologia de ponta, principalmente em gestão de água – e nós tratamos disso –,
em gestão de mobilidade urbana, porque o metrô, os
trens têm altíssima tecnologia, que podíamos cambiar,
que podíamos trocar. E o grande entrave são exatamente os tratados que não evoluíram; o comércio que
não evoluiu; o protecionismo que ainda existe. Isso
tudo me faz ver agora, com um brasileiro na OMC,
que nós poderemos ter um novo sopro de esperança
e de expectativa.
Por isso, eu quero me congratular com a Presidente Dilma; soube do seu empenho pessoal nesta
eleição; uma eleição que teve diversas etapas, até se
chegar – depois de uma consulta de quase 160 países-membros – à escolha deste brasileiro.
Nós temos possibilidades enormes. E quero dizer
que um dos orgulhos que tive em diversos encontros
desde o Parlamento espanhol, onde o Presidente do
Senado e o Presidente da Câmara nos receberam
com a dignidade que o Brasil hoje ostenta no mundo,
foi uma expressão, Senador Pimentel, Senador Jayme, que recolhi de empresários em diversas rodadas
e encontros: investir no Brasil é ter a certeza de que
o Estado democrático de direito é pleno; e a democracia garante segurança jurídica. Isso, para nós que
fazemos o que se chama de diplomacia parlamentar,
dá-nos um sentimento de orgulho muito grande, por
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ver a estabilidade democrática plena brasileira garantindo ao capital internacional essa segurança jurídica.
Ouço o Senador Pimentel, com muito orgulho.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senador Vital do Rêgo, eu quero parabenizá-lo pelo tema
que V. Exª traz hoje para discussão, debate e reflexão
do Senado Federal, do Congresso Nacional e da sociedade brasileira. Neste país, há até pouco tempo,
quando os nossos cidadãos lá chegavam, ficavam
retidos em uma sala do aeroporto para saber o que é
que nós iríamos fazer. E uma parte da nossa juventude, que utilizava o aeroporto da Espanha como porta
de chegada ao Mercado Comum Europeu, à cultura
europeia, era devolvida ao Brasil, pois avaliavam que
ali estava um jovem tentando burlar a forma de acesso
a esse mercado. Esse Brasil resolveu, ao longo dos
últimos anos, ter uma identidade, ter uma economia,
ter uma cultura e afirmar que o Brasil não é apenas
a 5ª população do mundo, é também a 6ª economia
deste Planeta, uma economia crescente, com inclusão
social e distribuição de renda e que, acima de tudo,
respeita os marcos regulatórios e respeita o Estado
democrático de direito. Isso que V. Exª aqui registra é
exatamente o que a sua juventude, a minha juventude, a juventude do nosso Presidente Jayme Campos,
que preside esta sessão, sempre desejou para este
País: a certeza de que o dia de amanhã será muito
melhor do que o dia de hoje e de que o dia de hoje é
muito melhor do que o dia de ontem. Essa forma de
fazer permite ao Brasil, neste momento de grande crise econômica internacional, ter pleno emprego. Hoje,
temos menos de 6% da população brasileira à procura
de emprego, mas ainda temos uma parte dos nossos
trabalhadores procurando emprego porque não tem
ainda mão de obra qualificada. Exatamente por isso
estamos estendendo os cursos técnicos. Sei do trabalho
de V. Exª pelos Institutos Federais de Educação para a
Paraíba, pelas escolas profissionalizantes, para que a
juventude da Paraíba possa assumir os bons empregos
que são gerados na Paraíba, no nosso Nordeste e no
nosso Brasil. No Estado do Ceará não é diferente; no
Mato Grosso, do nosso Presidente Jayme Campos, é
da mesma forma. E é essa unidade em torno de um
projeto de Nação que possa crescer, possa gerar empregos, em que todos nós trabalhamos. E a eleição do
nosso novo coordenador, Secretário-Geral da OMC, é
fruto dessa estabilidade política, social e econômica
que vive o Brasil, vive a América Latina, bem como a
construção dos BRICS e o fortalecimento da estrutura na África do Sul, no continente africano como um
todo. Essa estrutura nos permitiu a eleição do nosso
Embaixador para a OMC. Portanto, parabéns pelo seu
pronunciamento.
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O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – V.
Exª, como sempre, abrilhanta qualquer pronunciamento
nesta Casa, porque o enriquece de conteúdo. E quero pinçar uma expressão do seu aparte, brilhante por
sinal, quando trouxe a diferença do jovem de ontem,
que saía em busca de mercado em território europeu.
Muitas vezes ficava retido nas barreiras de imigração,
onde era inquirido: “Para aonde vais? Por que vais?
Com que tempo estás a ir? Quanto dinheiro carregas
na tua carteira para te manteres?” Essa era aquela
visão; hoje, estamos vivendo outra realidade.
Numa das nossas audiências na Comissão de
Agricultura, na Câmara, que lá se chama Congresso
dos Deputados, recebemos um apelo dos Deputados
espanhóis para que se destravasse o mercado brasileiro
e pudéssemos recepcionar técnicos, profissionais de
altíssimo gabarito, principalmente na área de agricultura e irrigação, extremamente potencializada, porque
cada centímetro quadrado daquele território é muito
bem assistido por irrigação de altíssima tecnologia.
Uma notícia que o Embaixador deu, com o nosso
Grupo Brasil-Espanha, foi exatamente que o Conselho
Nacional de Imigração, agora, por uma providência
política, por uma determinação política de gestão da
Presidente Dilma, havia aprovado resoluções abrindo
esse espaço, não apenas para técnicos, mas para
profissionais de várias ações, de várias categorias,
para receber esse know-how que nós precisamos. É
a qualificação que V. Exª coloca no seu aparte.
Pois bem, meu querido Senador Jayme Campos,
Senador Pimentel, Senadora Ana Amélia, é esse mundo
novo que nos orgulha muito e que eu queria registrar
como resultado desta visita que fizemos, representando
o Senado, ao lado do Grupo Brasil-Espanha.
Quero me congratular com a agenda que o Deputado Edinho Bez fez, visitando oportunamente diversos setores da economia europeia, essencialmente
a espanhola.
Quero trazer, também, para deixar inserido nos
Anais de nossa Casa, um pronunciamento, Sr. Presidente, da comissão que tenho a honra de presidir – e
V. Exª dela faz parte, Senador Jayme Campos –, que
trata do financiamento na área da saúde.
O Senador Humberto Costa tem sido um defensor
intransigente de uma nova política que possa oferecer
elementos orçamentários novos à saúde no Brasil.
Desde que assumi a carreira de Senador, representante do meu Estado, a Paraíba, tenho me dedicado, incansavelmente, a alguns temas que considero de
extrema relevância para o Brasil e para o bem-estar
de todos.
Hoje, trago a questão da saúde, que é a principal
vertente deste pronunciamento.
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Sabemos que, desde o governo do Presidente
Lula e, agora, da Presidente Dilma, muito foi feito para
a melhoria da qualidade da saúde pública no Brasil.
Como médico e como Senador da República, não
poderia deixar de trazer à luz um tema que me é muito
caro, um tema que é de interesse não só deste Parlamento, mas principalmente dos milhões de brasileiros,
pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde
(SUS) para toda sorte de atendimento médico, desde
os procedimentos mais simples até os mais complexos.
Refiro-me à criação da Comissão Temporária
destinada a propor soluções para o financiamento do
sistema de saúde do Brasil, presidida por este parlamentar e cujo Relator é o eminente Senador, também
médico, Humberto Costa.
O colegiado foi instalado este ano dentro da
Comissão de Assuntos Sociais e, hoje, realizou sua
quarta audiência pública.
Desde a criação do SUS e do reconhecimento do
direito de acesso universal à saúde por parte de toda
a população brasileira, ocorridos com a promulgação
da nossa Constituição, a questão do financiamento da
saúde pública no Brasil tem sido uma questão pungente.
O advento do SUS trouxe aos hospitais públicos
milhões de pessoas que antes não tinham direito a
atendimento. Não custa lembrar que, antes de 1988,
as pessoas que não eram filiadas ao extinto INAMPS,
sucessor do INPS, eram consideradas indigentes,
não tinham atendimento de emergência nos pronto-socorros. O SUS modificou radicalmente essa dura
realidade ao promover o atendimento universal, e, por
isso, uma das maiores...
(Interrupção do som.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Obrigado, Sr. Presidente.
Acontece que a universalização do acesso à saúde tem um custo. E esse custo não é baixo. Discutir e
propor novas formas de financiamento é, justamente,
o maior objetivo da Subcomissão.
Todos sabemos que o governo, representado pelo
Ministério da Saúde, tem promovido avanços, investindo
em prevenção e melhorando o perfil do gasto público.
O Parlamento também contribuiu com a regulamentação da Emenda nº 29.
Apesar de tantos esforços, a realidade que bate
à nossa porta é bem diferente! A saúde pública no
Brasil ainda é precária.
Quase todos os dias, noticiários de TV dão conta de longas filas nos centros de saúde, de pacientes
amontoados nos corredores, de atendimento insatisfatório prestado nos hospitais. Não se transforma essa
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realidade da noite para o dia. Tal assertiva, porém, não
nos confere o direito à acomodação!
Há um déficit claro e vultoso no financiamento
da saúde.
No ano de 2011, o investimento público na área,
Senador Jayme Campos, foi de apenas 3,7% do PIB –
apenas 3,7% em saúde! Como bem disse o Senador
Humberto Costa em seu plano de trabalho, os gastos
privados com saúde, referentes aos 30% dos brasileiros que possuem plano de saúde, somam 4,2% do
PIB, e os gastos com os 70% restantes representam
apenas 3,7%!
Essas e outras distorções precisam ser corrigidas! Não é possível, por exemplo, que defendamos,
aqui, o aumento do gasto público na área – muitos
falam em 10% do PIB...
(Soa a campainha.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – ...
e ainda tenhamos que conviver com o contingenciamento que, com 3,7%, ainda é registrado.
Gostaria de chamar a atenção para a gravidade
da situação das 2.000 Santas Casas e dos hospitais
filantrópicos no Brasil, responsáveis por mais de 50%
dos atendimentos do SUS à população mais pobre
do Brasil.
O principal motivo? A tabela do SUS não consegue cobrir os gastos dos hospitais com os exames e
procedimentos realizados. A tabela não é reajustada,
integralmente, desde 2008, Sr. Senador!
Para V. Exª ter uma ideia, o valor de um exame
de raio X pago pelo SUS é de apenas R$6,88; um eletrocardiograma, Senadora Ana Amélia, vale R$5,00!
Estima-se que, a cada R$100,00 gastos pelas
Santas Casas e hospitais filantrópicos, o SUS cubra
apenas R$60,00! O valor restante fica a depender de
empréstimos e do eventual auxílio de prefeituras e
governos estaduais.
Ouço V. Exª, minha queridíssima Senadora Ana
Amélia, de atuação destacada e relevante na Comissão
de Assuntos Sociais, que divide, com este Senador e
com o Senador Jayme Campos, diversos debates e
reuniões sobre este assunto. Assim, não poderia deixar de ouvir V. Exª, que, certamente, enriquecerá este
pronunciamento.
A Sra Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu queria
agradecer a V. Exª por ter trazido esse tema à tribuna, Senador Vital do Rêgo, porque sou de um Estado
onde os hospitais comunitários ou filantrópicos e as
Santas Casas têm um papel decisivo no atendimento
à clientela do SUS. Como se sabe, Senador Vital do
Rêgo, a “ambulancioterapia” é a mais usada. Como as
pequenas prefeituras não têm condições de dar aten-
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dimento, compram uma ambulância e trazem os seus
doentes. Então, há um acúmulo de atendimento nos
centros maiores. E sobre esse problema relacionado
ao reajuste das tabelas do SUS, vou lhe dizer que, no
caso das análises clínicas de pequenos laboratórios
que trabalham no Brasil inteiro, há 18 anos não há reajuste – 18 anos, Senador Vital do Rêgo! No caso do
hemograma, um exame fundamental, sequer os reagentes usados para realizá-lo são pagos, haja vista que
o SUS paga, por este exame, apenas R$4,11. Por um
exame de glicemia, R$1,85. Com esses números, eu
posso apenas concordar com V. Exa ao abordar esse
tema, hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre, para
tentarmos, com isso, sensibilizar o nosso sempre atento
Ministro Alexandre Padilha sobre esse tema crucial para
a melhoria do atendimento de saúde no nosso País.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Agradeço a V. Exª.
Quero concluir para, ao tempo em que agradeço ao Presidente Jayme Campos pela paciência em
atender a este pronunciamento, que teve duas partes,
dizer que precisamos encontrar uma solução rápida
para essa questão. Essas dívidas que se acumulam
nas Santas Casas já ameaçam interromper a assistência e o atendimento ao SUS.
Não é diferente na Paraíba, Senadora Ana Amélia, o que acontece no Rio Grande do Sul. Nossos
hospitais filantrópicos têm um relevante valor no atendimento ao sistema.
(Soa a campainha.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Eu
tenho absoluta convicção, Sr. Presidente, de que, nas
próximas três audiências públicas dessa Comissão da
qual V. Exa participa, nós vamos fechar uma proposta
que virá aqui ao plenário.
Há uma motivação muito grande dessa comissão em provocar um debate, com o apoio do Ministro
da Saúde e do competentíssimo Ministro Alexandre
Padilha, porque não conseguimos defender 3,7% do
PIB na saúde. É injustificável em qualquer condição.
Por isso, cumprida essa tarefa, provocando este
debate, estaremos conduzindo o País aos brasileiros
que necessitam, efetivamente, de uma saúde pública
digna, universal e equânime.
Agradeço a V. Exª.
Durante do discurso do Sr. Vital do Rêgo, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme
Campos, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento o Senador Vital do Rêgo
pelo belo pronunciamento que, sem sombra de dúvida,
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retrata a verdade dos fatos que vêm acontecendo na
saúde pública do nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu o Recurso nº 6, de 2013, interposto no
prazo regimental, no sentido de que seja submetido
ao Plenário o Projeto de Lei do Senado nº 123, de
2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que altera
a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, para
estabelecer a titulação, em nível de pós-graduação,
como exigência mínima para ingresso na Carreira do
Magistério Superior.
É o seguinte o recurso:
RECURSO Nº 6, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, solicitamos que o Projeto
de Lei do Senado nº 123, de 2013, que “Altera a Lei nº
12.772, de 28 de dezembro de 2012, para estabelecer
a titulação em nível de pós-graduação como exigência
mínima para o ingresso na Carreira de Magistério Superior”, seja submetido ao Plenário desta Casa.
Sala das Sessões de maio de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu o Recurso nº 5, de 2013, interposto no
prazo regimental no sentido de que seja submetido ao
Plenário o Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 2012
(nº 7.193, de 2010, na Casa de origem, do Deputado
Arnaldo Faria de Sá), que dispõe sobre a investigação
criminal conduzida pelo delegado de polícia.
É o seguinte o recurso:
RECURSO Nº 5, DE 2013
Requer a apreciação pelo Plenário do Senado do PLC nº 132, de 2012, aprovado em
caráter terminativo pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Senhor Presidente,
Com base nos §§ 3º e 4º, do art. 91 do Regimento
Interno desta Casa, os senadores abaixo subscritos
vêm, tempestivamente, apresentar recurso para que o
Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 2012, aprovado
em caráter terminativo pela Comissão de Constituição
e Justiça do Senado Federal em Reunião realizada no
dia 23 de abril de 2013, seja submetido à apreciação
do Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Portanto, estão lidas essas duas matérias que
estão tramitando aqui, no Senado Federal.
Convido para assumir a Presidência a Senadora
Ana Amélia, tendo em vista que, pela ordem de inscrição, é a vez do Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Srª Ana Amélia.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei rápido,
mas não poderia deixar de vir à tribuna da Casa para
manifestar-me em relação ao que está acontecendo na
saúde pública no meu Estado de Mato Grosso.
Lamentavelmente, quando se fala em mais investimentos para a saúde em Mato Grosso, é reduzido
os repasse para que os Municípios possam atender a
demanda da saúde pública.
A simples ameaça de redução de investimentos
na área da saúde pública soa como um atentado ao
espírito de cidadania da nossa comunidade. O mínimo
que o Estado pode oferecer à sua gente é o direito a
um tratamento médico digno e gratuito. Afinal, a prestação deste serviço é resultado do imposto cobrado
do contribuinte. O Governo não faz favor nenhum em
manter repasses regulares ao setor.
Em Mato Grosso, ao contrário, como bem disse, o que se observa é a penúria das prefeituras que
convivem com constantes atrasos nas verbas para a
saúde. Isso, por si só, já representa enorme dificuldade para o enfrentamento de sérias questões relacionadas ao sistema sanitário estadual. Agora, o Governo mato-grossense editou o Decreto nº 1.694/2013,
reduzindo em aproximadamente 50% o repasse dos
recursos destinados à área de saúde para os nossos
Municípios. Ora, tal atitude, Srª Presidente, equivale
a condenar o setor ao estrangulamento financeiro e à
falência gerencial, com prejuízos incalculáveis para a
população. Enquanto o mundo investe na qualificação,
na antecipação tecnológica e na inovação terapêutica,
Mato Grosso quer fazer o caminho contrário, praticando
a usura e métodos medievais de combate à doença.
Nesse sentido, Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs. Senadores, os prefeitos e os secretários
de saúde dos Municípios da região sul de Mato Grosso reuniram-se, nesta semana, em Rondonópolis, sob
a coordenação do Prefeito Percival Muniz, e decidiram
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ingressar na Justiça pedindo a suspensão dos efeitos
do decreto assinado pelo Governador Silval Barbosa.
Segundo relatou Muniz, Prefeito de Rondonópolis, o atendimento médico em seu Município estará
comprometido na essência, atingindo tanto a atenção
básica quanto o atendimento de alta complexidade, assim como na maioria dos Municípios mato-grossenses.
Rondonópolis, informou o Prefeito Percival, terá cerca
de 57% de seus recursos bloqueados.
Outra entidade que se manifestou contrariamente
ao decreto foi o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, que também pretende acionar a Justiça para reverter os efeitos da decisão governamental. Segundo
esses profissionais, a redução da verba anual para os
Municípios, de 155 para 77 milhões de reais, não só
compromete o exercício da medicina, como pode gerar o caos em políticas de saúde no interior do Estado.
Faço este alerta, Srªs e Srs. Senadores, pois estamos tratando de vidas humanas. O organismo estatal
só encontra inteira legitimidade se consegue proteger
e amparar o cidadão. Negar-lhe o direito à saúde significa reduzir o papel do Estado a mero cobrador de
tributos e, infelizmente, algoz da coletividade.
Manifesto aqui, minha profunda solidariedade
aos prefeitos mato-grossenses, exigindo a revogação
do Decreto nº 1.694, restabelecendo os patamares de
repasses para o setor de saúde dos Municípios. Convido a Assembléia Legislativa de Mato Grosso a promover uma profunda reflexão sobre o tema, ouvindo
o clamor dos prefeitos e profissionais da saúde, para,
o mais breve possível, rever esta medida.
Repito, estamos tratando de vidas humanas.
Qualquer indivíduo que sucumba à doença pela falta
de recursos públicos representa o mesmo que condenar toda a sociedade mato-grossense ao holocausto
da indiferença e da perfídia. Mato Grosso deve tratar
sua gente com respeito e humanidade... Com saúde de
qualidade e com a atenção social que todos merecemos.
De maneira, Srªs e Srs. Senadores, que eu acho
que o nosso Estado está indo para o fundo do poço.
Governo que não prioriza a saúde, com certeza, é um
governo que está descompromissado com a vida do
cidadão mato-grossense.
Mato Grosso é um Estado ainda carente de muita
infraestrutura, mas neste caso, particularmente, quando
se fala de vidas humanas, nós temos que nos preocupar,
nós temos que priorizar. Como Governador do Estado,
eu tive o privilégio de construir 1.104 leitos hospitalares
naquele Estado. E 1104 leitos hospitalares foram construídos na minha gestão como governador do Estado.
Como prefeito de Várzea Grande, eu tive a honra
e o privilégio de construir o único hospital que hoje ainda tem a cidade. Para o tempo atual, o hospital ainda é
muito moderno. Foram 150 leitos hospitalares que eu
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construí em Várzea Grande e um pronto-atendimento.
Construí várias policlínicas. E outra grata satisfação que
eu tenho e de que eu sempre falo com o peito cheio: o
único hemocentro que Mato Grosso tem foi construído
também na gestão do ex-Governador Jayme Campos.
De lá para cá, fizeram muito pouco. Se hoje há
o Hospital do Câncer funcionando, com muita dificuldade, também foi inaugurado na minha gestão como
governador.
De lá para cá, quase nada o fizeram. Não avançaram nada na saúde. É triste nós convivermos com um
estado de calamidade pública que ainda existe em determinadas regiões e cidades do Mato Grosso. É um Estado em que, muitas vezes, o cidadão se desloca mais de
1.500km para vir à capital receber atendimento médico
e, sobretudo, fazer alguns exames de alta complexidade.
Dessa feita, o Governador Sinval Barbosa, com
todo o respeito e admiração que tenho pela sua pessoa, em que pese eu não ser do mesmo partido, num
ato falho, talvez insano, reduz os repasses que já tinham sido consolidados até mesmo no Orçamento,
baixa um decreto reduzindo esses valores, que já são
insignificantes, pela metade.
Eu acho que a sociedade mato-grossense, que
é uma população valorosa, trabalhadora, constituída
em sua maioria de pessoas trabalhadoras, não merece
essa política, que acho nefasta, e que o Governo do
Estado está se prepondo a fazer por meio das reduções
dos repasses para os Municípios mato-grossenses.
De maneira, minha cara Presidente, que preside
esta sessão, Senadora Ana Amélia, V. Exª, que também é uma defensora intransigente. Nesta tribuna, há
poucos minutos, tivemos a presença do Senador Vital
do Rêgo, quando discutirmos, numa comissão especial, novas fontes de receita de recursos para a saúde, para que possamos melhorar o atendimento, que
hoje ainda é precário. Mas não é só em Mato Grosso,
nós temos que reconhecer, é em todo o Brasil. No seu
próprio Rio Grande do Sul, que é um Estado rico, há
dificuldades. Particularmente, eu tenho admiração pelo
seu Estado, não só pela população, mas pelo sistema de infraestrutura que já tem o Rio Grande do Sul.
Mesmo assim, ele ainda é carente, tem dificuldades.
Imagine Mato Grosso, que é um Estado de 900
mil quilômetros quadrados, em que quase 50%, 40%
das cidades não têm sequer um médico. Por incrível
que pareça, hoje, temos essas ambulâncias terapêuticas que andam 1.000 ou 1.500 quilômetros até Cuiabá
ou 600 ou 700 quilômetros até uma cidade mais perto.
O que nós temos de fazer? É melhorar os repasses.
Por incrível que pareça, o governador lá, não sei
por qual motivo ou razão... Talvez ele tenha de cortar
outros gastos supérfluos que tem o Estado, outros gastos que imagino que não sejam prioridade, para inves-
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tir mais na saúde pública de Mato Grosso, sobretudo
para atender a gente humilde e a classe trabalhadora.
De maneira que faço este registro e peço, desta
tribuna, que o Governador Silval Barbosa, se, eventualmente, estiver me ouvindo, ou algum de seus assessores, reveja esse decreto nefasto, malfadado, pelo fato
de estar prejudicando aqueles que mais necessitam
do serviço público, que são os humildes, os carentes
do Estado do Mato Grosso.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento-o, Senador Jayme Campos, por
voltar ao tema da questão da assistência. O problema é que muitos Estados, que devem aplicar 12% em
saúde pública, não o fazem – é o caso do meu Estado.
Com isso, sobrecarregam os Municípios na realização
dessa tarefa. A União não cumpre os 10% que pretendemos com a Emenda nº 29 e, assim, a situação
fica complicada ainda mais, conforme o registro de V.
Exª em relação ao seu Estado, o Mato Grosso. Então,
cumprimentos pelo seu pronunciamento.
Convido para fazer uso da palavra, pela Liderança do Partido, o Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Srª
Presidente, Senadora Ana Amélia.
Eu quero também cumprimentar todos que acompanham agora esta sessão, pela rádio, pela TV e pela
Internet.
Neste momento, aqui, eu quero enfatizar que, dentre os maiores desafios hoje enfrentados pelas aglomerações, o ordenamento territorial inadequado, cada vez
mais, se destaca como uma das principais preocupações a afligir comunidades e também os governantes.
Ao longo das últimas décadas, em diversas cidades do meu Estado do Rio de Janeiro, assim como em
outros centros populosos pelo Brasil, tal inadequação
vem se alastrando com assustadora gravidade.
Isso porque, em muitas regiões, a utilização irregular do solo freqüentemente se manifesta como fenômeno crescente e muitas vezes incontrolável.
Nesse contexto, a ocupação desordenada em áreas de risco, especialmente nas encostas, não só tem
levado à degradação social os grupos que ali habitam
em condições precárias, como também tem acarretado irreversíveis danos ambientais, resultando, não
raro, em desabamentos e outros desastres, inclusive
com a irreparável tragédia da perda de vidas humanas.
Ante a flagrante constatação do perigo iminente,
cabe ao Poder Público desenvolver políticas voltadas
à ocupação legalizada e ecologicamente sustentável
dessas áreas, antes que invasões ocorram e que o
caos se instale, pois é público e notório o fato de que
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o processo de ocupação desordenada, uma vez iniciado, dificilmente se detém.
No caso da capital do Rio de Janeiro, em meio às
inúmeras paisagens do fabuloso cenário exuberante
de beleza natural com que fomos, vamos assim dizer,
agraciados pela obra divina, algumas áreas ressaltam
ainda incólumes, porém nada livres da ameaça que
mais e mais se prenuncia.
Cito como exemplo a região do Joá, bairro da Cidade Maravilhosa, que reúne algumas das mais significativas amostras de excepcionais dotes paisagísticos
que Deus nos proporciona apreciar.
Entre a Zona Sul e a Barra da Tijuca, seu mais
extenso e tradicional logradouro é a Estrada do Joá,
considerada por muitos a Côte D’Azur carioca.
Num nível elevado à beira mar, margeando a imponente Pedra da Gávea, esta importante artéria descortina
fantásticos atrativos que culminam com a deslumbrante
vista de um belíssimo litoral, sem horizontes, que orgulha
o brasileiro e tira o fôlego de qualquer turista.
Em sua área de abrangência se localiza a encosta
da Joatinga cujo encanto vem despertando o interesse
de artistas e personalidades famosas de todo o mundo,
com casas e pequenos terrenos que, de acordo com
reportagem jornalística recente, variam entre R$4 milhões e R$40 milhões.
Segundo o IBGE, o Joá, com apenas 818 moradores, é o segundo bairro menos populoso da cidade.
Porém nele se acham propriedades particulares de
enorme porte. Entre as conhecidas comunidades da
Rocinha, da Tijuquinha e Rio das Pedras, as grandes
áreas desocupadas no Joá já têm sofrido várias invasões, por enquanto repelidas, a duras penas, pela
ação dos próprios moradores.
Ciente da necessidade de conter a invasão desse
bem urbano tão importante, o Legislativo municipal, a
nossa Câmara Municipal de Vereadores, tendo em vista
também a proximidade dos eventos esportivos sediados no Rio de Janeiro – daqui a pouco, a Copa das
Confederações, depois, a Copa do Mundo e, em 2016,
as Olimpíadas –, então, a nossa Câmara Municipal,
tendo em vista esses eventos e já sabendo do enorme déficit de unidades de hospedagem para atender à
demanda de turistas, aprovou, em dezembro de 2010,
a Lei Complementar n° 108, permitindo a construção
de hotéis na Estrada do Joá e enquadrando-os nas
excepcionalidades e incentivos destinados a viabilizar,
a um só tempo, acomodações adequadas, como eu já
disse, para o Mundial de Futebol e os Jogos Olímpicos,
na medida em que proporciona, também, a garantia
de ocupação regular e segura da região.
Merece registro que, aqui nesta Casa, repetidas
vezes aprovamos iguais iniciativas do Executivo Federal com o mesmo propósito: alterar a legislação, no
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intuito de facilitar ao máximo a realização das obras
voltadas aos eventos desportivos mundiais.
Quer dizer, a nossa Casa, o Senado, como a Câmara, o Congresso Nacional têm aprovado leis que visam facilitar isso. São as chamadas excepcionalidades,
e a Câmara do Rio, repito aqui, aprovou essa mudança.
Neste âmbito, cito, por exemplo, o Regime Diferenciado de Contratações, instituído pela Lei n° 12.462,
de 2011, que flexibilizou até mesmo a Lei de Licitações,
visando à Copa do Mundo, aos grandes eventos.
Contudo, o desiderato da lei municipal frustrou-se
no que concerne àquele bairro, conforme se explicita
no detalhamento do expediente dirigido à Bancada de
Senadores pelo Rio de Janeiro, em setembro último
– quer dizer, já se passaram mais de seis meses –,
subscrito pelas entidades representativas dos moradores e empreendedores hoteleiros do Joá, cuja íntegra
anexo ao presente pronunciamento e cuja transcrição
nos Anais da Casa ora requeiro, Srª Presidente.
Pois bem, senhoras e senhores, em nossas ações
de apoio à Associação dos Moradores e ao Movimento
dos Empreendimentos Hoteleiros da Estrada do Joá,
estamos convictos de que o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) vem andando
na contramão, tanto da vontade do legislador quanto
da observância ao interesse público relevante, ao lidar
com esta questão. E vou explicar o porquê.
Digo isso pela experiência de ter acompanhado
as agruras dos empreendedores que pretendem construir hotéis no Joá, com base na referida legislação,
e esbarram na inflexibilidade e no inerte desinteresse
do IPHAN. Quer dizer, a Câmara Municipal aprovou a
lei que excepcionaliza a área do Joá. Com isso, foram
atraídos empreendedores para o setor hoteleiro, e hoje
estão esbarrando no IPHAN. E reitero as mesmas palavras: eles estão esbarrando na inflexibilidade e no
inerte desinteresse do IPHAN.
Mesmo diante das licenças ambientais e com
todas as aprovações da Prefeitura, o IPHAN insiste
em obstaculizar a construção dos hotéis, avocando
um ato do Conselho Consultivo do Órgão, relativo a
uma norma de 1966.
Em reunião com a dirigente da instituição, Jurema de Souza Machado, em meados de dezembro,
com a participação de representantes da associação
de moradores e dos empreendedores hoteleiros, ficou
acertada uma convocação do Conselho, no sentido de
acelerarmos a liberação, porque o tempo está passando e precisamos iniciar as construções com urgência.
Pasmem prezados colegas! Estamos agora praticamente no meio do mês de maio e este Senador da
República, há quase cinco meses, formalizou em ofício
o compromisso assumido pela Srª Jurema e solicitou
um encontro entre as instâncias jurídicas do IPHAN,
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da associação dos moradores e dos hoteleiros, no intuito de operacionalizar a proposta.
Desde então, nossos inúmeros expedientes e telefonemas, pelo menos quinzenalmente reiterados, não
têm merecido a consideração da ilustre Presidenta do
IPHAN, mesmo em se tratando de assunto de extremo
interesse do Município e do Estado do Rio de Janeiro e,
porque não dizer, do Brasil. É um assunto de interesse
não só do Rio de Janeiro, não só do Estado do Rio de
Janeiro, mas do Brasil. É notório, e todos são sabedores
do déficit na questão de hospedagem no Rio de Janeiro.
Acrescento aqui um detalhe. Além da questão do
IPHAN, eu quero aqui, também, dessa tribuna, registrar
e quero que isso chegue ao Prefeito Eduardo Paes,
nosso Prefeito, e também ao Secretário Pedro Paulo,
que, já há alguns meses, eu também solicitei uma audiência com a Secretária Municipal de Urbanismo do
Rio de Janeiro, a Srª Maria Madalena Saint-Martin, e,
até hoje, eu não obtive nenhuma resposta. Nenhuma
resposta. Primeiro ela estava de férias – natural, tranquilamente. Foi pedida a agenda através do vereador,
nosso vereador lá na cidade, e, até hoje, eu não obtive nenhuma resposta da nossa Secretária, para que
possamos conversar entre a Secretaria Municipal de
Urbanismo, o conselho jurídico do IPHAN e também
os representantes tanto da associação de moradores
como também dos empreendedores hoteleiros.
Então, eu gostaria que fosse chamada aqui a atenção, porque, se eu solicito essa audiência com essa
Secretária Municipal de Urbanismo, uma resposta tem
que ser dada. E isso já faz alguns meses. Eu registro
aqui a minha reclamação e gostaria que ela tratasse
desse assunto, como eu creio que seja de interesse
também do Prefeito da cidade. Se não fosse do interesse do Prefeito, essa lei não teria sido aprovada na
nossa Câmara Municipal. Então, isso é de extremo interesse do Município e, consistentemente, isso deve
servir para aparelharmos bem as cidades-sede dos
eventos esportivos que se avizinham.
Formulo, então, desta tribuna, veemente apelo às
Ministras Ideli Salvatti, das Relações Institucionais, e
Marta Suplicy, da Cultura, pasta à qual é subordinado
o IPHAN, assim como ao Ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, e dos Esportes, Aldo Rebelo, ao tempo em
que chamo também a atenção do Governador Sérgio
Cabral, do Prefeito Eduardo Paes e também do seu
secretariado, para associar-me ao justo pleito, que não
é tão somente dos moradores e empreendedores do
Joá, mas de todos aqueles que, como nós, querem
um Rio de Janeiro melhor.
Dito isso, apelo ao Plenário para que aprovemos,
nos termos do art. 223, do Regimento Interno do Senado Federal, um voto para que tenhamos uma resposta
a respeito desse assunto, tanto do IPHAN, e, depois
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tratando diretamente com o nosso Prefeito, em relação
à Secretária de Urbanismo da cidade do Rio de Janeiro.
Quero aqui reforçar, então, que essa atitude, ou
esse pronunciamento, visa à questão não só da cidade
do Rio de Janeiro, não só do Estado do Rio de Janeiro,
mas, repito, de todo o Brasil, porque nós assumimos
um compromisso de sediar eventos de tamanha grandiosidade, como é uma Copa do Mundo, como é uma
Olimpíada, e nós temos que promover.
Eu vejo tantas coisas acontecendo para que isso
realmente venha a se efetivar. Nós vemos obras em
aeroportos, nós vemos, lá no Rio de Janeiro mesmo,
as nossas Transcarioca, Transoeste, Transolímpica,
Transbrasil. Nós vemos ali que obras estão sendo feitas

755

Maio de 2013

para que haja mobilidade, para que o Rio de Janeiro
possa receber bem os seus turistas. E essa questão
também é importante, é vital para os eventos que estarão e que já estão se aproximando.
Então, desta tribuna, registro aqui esses pontos,
para que haja realmente uma resposta.
Srª Presidente, isso era o que eu tinha a dizer,
e agradeço.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO LOPES EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Cumprimento o Senador Eduardo Lopes, do Rio de
Janeiro. Temos aqui a responsabilidade de defender os
nossos Estados e as nossas causas, como fez V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Antes de chamar o próximo orador, coloco em
votação o Requerimento nº 415, de 2013, do Senador
Antonio Carlos Valadares, que solicita licença para se
ausentar dos trabalhos da Casa no dia 13 de maio do
corrente ano, a fim de verificar in loco o andamento das
obras do estádio do Maracanã e as demais ações de
preparação para a realização dos eventos esportivos
no Estado do Rio de Janeiro, em conformidade com
o Requerimento nº 8, de 2013, da CDR, aprovado em
20 de março de 2013.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Há, sobre a mesa, o Requerimento nº 416, de
2013, do Senador Casildo Maldaner, por meio do qual
solicita, com fundamento no art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa, nos dias 19 a 23 de
maio de 2013, para representar o Senado Federal no
4º Encontro da Plataforma Global de Redução de Riscos e Desastres, a realizar-se em Genebra, na Suíça.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.

MAIO DE 2013

24706

Sexta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com a palavra, o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a eleição
do brasileiro Roberto Azevêdo para a presidência da
Organização Mundial do Comércio (OMC) reveste-se
de especial e relevante significado – político, econômico e diplomático –, que deve ser celebrado por toda
a nacionalidade, independentemente de filiação partidária ou ideológica. Trata-se de uma vitória do Brasil.
Sua biografia é exemplar – um diplomata experiente e com atuação brilhante como Representante
Permanente do Brasil na organização, à qual se incorporou em 1997, como Primeiro Secretário, e onde assumiu o cargo de Representante Permanente do Brasil
em 2008. Azevêdo liderou as famosas disputas em que
o Brasil saiu vitorioso na OMC – créditos na exportação de aviões regionais, medidas antidumping sobre
acessórios de fundição maleável, a compatibilidade
com a OMC da Emenda Byrd, dos EUA, as medidas
sobre importações de pneumáticos recauchutados, as
subvenções norte-americanas ao algodão (upland),
entre muitos outros casos.
Com a eleição do Embaixador Azevêdo, o País
não apenas aumenta seu protagonismo externo, como
o faz tendo como respaldo a confiança e a expectativa
otimista sobretudo dos países periféricos e emergentes, responsáveis pela sua eleição.
Bem além do que, em circunstâncias normais, tal
escolha já significaria, muito mais importância adquire
neste momento em que o comércio internacional vive
impasses preocupantes, que historicamente acabam
sendo arbitrados em favor dos países centrais, ainda
que em detrimento da justiça e do bom senso.
Não há exagero em dizer que o comércio mundial vive um dos momentos mais complexos da história contemporânea. Entre outras questões, preocupam
os atores da cena internacional o nó cego da Rodada
Doha, que desde 2001 reclama soluções, bem como
o acordo transatlântico entre Estados Unidos e Europa, que não dá sinais de desfecho próximo e ameaça
o comércio mundial.
O discurso liberal de abertura de mercados, como
se sabe, dirigiu-se sempre aos países periféricos e
emergentes. Os países centrais jamais o puseram
efetivamente em prática, jamais abriram mão de seus
mecanismos protecionistas. E assim tem sido o paradoxo que põe o comércio internacional em constante
instabilidade.
Não obstante o discurso prevalecente sustentar
as vantagens do livre comércio e da abertura de mercados, acentuando seu dinamismo e vantagens recí-
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procas aos parceiros, os que o sustentam insistem em
preservar o protecionismo.
Desde os tempos do GATT – o Acordo Geral
de Tarifas e Comércio –, que surgiu após a Segunda
Guerra Mundial para reorganizar o comércio internacional, houve mais intenções que avanços, ao longo
de sucessivas rodadas de negociações.
O protecionismo jamais deixou de prevalecer,
quase como uma memória muscular.
A OMC, que sucede o GATT, surge em 1995,
após a Rodada Uruguai. Hoje, tem a responsabilidade
de supervisionar cerca de US$20 trilhões do comércio
mundial, com a missão de garantir a abertura, a arbitragem e o fluxo dos negócios.
Trata-se de uma das mais importantes entidades
internacionais, pois não se trata apenas de uma instância técnica de arbitragem, mas um fórum em que
os governos negociam acordos e resolvem disputas
que, para o bem ou para o mal, se refletem no comércio mundial como um todo.
A missão da OMC abrange bens, serviços e
propriedade intelectual. Engloba os princípios de liberalização de comércio e exceções permitidas. Inclui
compromissos de cada país sobre reduções de tarifas
alfandegárias e outras barreiras comerciais, além de
abrir e manter abertos mercados de serviços.
O que torna sua tarefa mais complexa é a circunstância de que os acordos não são estáticos; são renegociados ao longo do tempo, podendo novos acordos
ser adicionados ao pacote inicial. O que se pode dizer
para dimensionar a importância da eleição de Roberto
Azevêdo é que jamais tantos desafios e tensões estiveram postos ao arbítrio da Organização Mundial do
Comércio. E é neste momento que esse fórum internacional passa a ser presidido por um brasileiro.
Não quero aqui me deter em análises técnicas,
que os especialistas, desde antes de ontem, colocaram em evidência. O contencioso do comércio mundial,
como já disse, é colossal. São 159 países que envolvem seus escalões superiores nos grandes embates
nas reuniões regulares em Genebra.
Roberto Azevêdo assume o cargo em 1º de setembro para um mandato de quatro anos. E, já em dezembro, comandará uma reunião ministerial em Bali,
Indonésia, para buscar algum avanço nas negociações
da Rodada de Doha, cujo objetivo, até aqui frustrado,
de liberalizar o comércio mundial ameaça o prestígio
da própria Organização Mundial do Comércio. São 12
anos de impasses.
Muitos especialistas descreem de uma solução
nas bases inicialmente colocadas nessa Rodada, e
advogam mudanças no rumo das conversas. Como
se vê, não é pequeno o desafio, mas é essa também
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uma oportunidade de o Brasil cumprir papel de relevo
na cena mundial, estabelecendo novos paradigmas de
negociação que levem os países centrais a rever as
suas intransigências.
Quero louvar aqui o empenho da Presidenta
Dilma e o papel da diplomacia brasileira nessa vitória que o País registra, assumindo, pela primeira vez,
efetivo protagonismo no comércio mundial, onde vinha
crescendo seu papel proativo. Nada mais justo, nada
mais coerente.
Parabéns a Roberto Azevêdo; parabéns ao Brasil.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Rodrigo Rollemberg.
De fato, a homenagem é merecida, e a Mesa novamente endossa as referências ao brasileiro diplomata que acaba de assumir o comando da Organização
Mundial do Comércio.
Com a palavra, o Senador Valdir Raupp, como
orador inscrito.
Saudamos a presença do nosso Deputado da
Paraíba Wilson Santiago.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Ana Amélia; Srªs e Srs.
Senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio
Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores, queria também, da mesma
forma que fez a Presidente, registrar a presença do
Deputado Wilson Santiago Filho, do PMDB da Paraíba,
o mais jovem do Brasil. Queria cumprimentar também
o Vereador do Mato Grosso Gean, jovem vereador da
cidade de Colniza, uma cidade mato-grossense que tem
80% de rondonienses. Fica na fronteira de Rondônia,
houve uma migração em massa, e foi eleito, na última
eleição para prefeito, meu sobrinho Assis Raupp, que
mora há algum tempo na cidade de Colniza. Quero
agradecer a presença do Gean e parabenizá-lo pelo
trabalho de vereador na cidade de Colniza, no Mato
Grosso, extensivo a todos os vereadores e ao Prefeito
Assis Raupp, assim como ao vice-prefeito.
Mas, Srª Presidente, subo à tribuna para falar
das BRs, as rodovias federais. As nossas BRs de
Rondônia – são várias BRs federais – foram motivo
de muita polêmica ontem, na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, de onde sou membro titular.
Eu, o Senador Acir Gurgacz e o Senador Ivo Cassol
– que lá não estava, mas também assinou – fizemos
um requerimento convidando o General Fraxe, nosso
Diretor-Geral do DER, para ir a Rondônia. Ele havia
prometido essa visita a Rondônia, caso as empresas

MAIO DE 2013

Sexta-feira 10

24707

não entrassem no prazo determinado na restauração
da BR-364.
Nós temos lá a BR-364, espinha dorsal do Estado
de Rondônia, que leva toda a produção de soja de uma
grande região do Mato Grosso e do sul de Rondônia
para três terminais graneleiros em Porto Velho: o da
Maggi, o mais antigo, que ajudei a construir quando
governador do Estado; o da Cargill e o da Bunge, que
entraram posteriormente. São três grandes empresas
que exportam mais de 5 milhões de toneladas de soja,
todas escoadas pela BR-364 até o porto de Porto Velho.
Imaginem que essa BR já tem mais ou menos 30
anos que foi construída. Ela foi asfaltada ainda no governo do Presidente Sarney, quando terminou o último
trecho entre Porto Velho e Rio Branco, no Acre. De lá
para cá, ela vem sofrendo apenas algumas conservas
– quebra-galhos, tapa-buracos. E, todos os anos, no
período das chuvas, essa BR se esfarela, com muitos
acidentes, muitas mortes. Houve ano em que morreram 180 pessoas – em um único ano! É recorde de
acidentes com vítimas fatais naquela BR.
Nos últimos anos, a gente não tem feito outra
coisa, na Comissão de Infraestrutura, e até aqui na
tribuna do Senado, a não ser defender, brigar, cobrar
e reivindicar a restauração dessa BR. Mas uma restauração pesada – pesada! E é o que vai ser feito agora,
em quatro lotes.
Porém, já há uns três anos – licita hoje, licita amanhã, cancela licitação, refaz-se o projeto – havia um
projeto de 800 milhões. Reduziram para 400 e pouco.
O fato é que o Lote 1 as três empresas vencedoras
abandonaram. Nem entraram, nem mobilizaram, já
desistiram, e está sendo licitado novamente.
Quanto ao Lote 2, houve a licitação, e as empresas vencedoras, o consórcio CCM/CCL, empresas de
Minas Gerais, realmente assinaram a ordem de serviço.
Mas, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assinaram
a ordem de serviço em setembro do ano passado! Eu
estava presente, eu estava lá na Câmara de Vereadores de Pimenta Bueno, onde inicia o trecho do Lote
2, que vai até a cidade de Ouro Preto, passando por
Cacoal, Presidente Médici e Ji-Paraná. Mas o fato é,
Srª Presidente, que as empresas não entraram. Após
assinar a licitação, ainda era verão, setembro – até
novembro, ainda é verão lá no Norte, lá em Rondônia
–, e as empresas não entraram.
A polêmica que se deu ontem, na Comissão de
Infraestrutura, é porque o Senador Acir Gurgacz, que
é do ramo do transporte...
O Deputado Hugo Motta, da Bahia, está aqui
também no plenário. Perdão: Deputado Arthur Maia –
desculpe-me. Deputado Arthur Maia, jovem Deputado,
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também do PMDB. Estava aqui o Deputado Wilson Filho, e agora chega o Deputado Arthur Maia, da Bahia
Pois bem, o Senador Acir Gurgacz, que é do ramo,
que é da área de transporte, passou nessa BR sábado,
dia 4, no último final de semana, justamente no trecho
compreendido entre Pimenta Bueno e Ji-Paraná, perto
de Ouro Preto, e não viu uma única máquina!
Ele falou na Comissão ontem: “Eu passei lá e
não vi uma única máquina, uma única pessoa e nem
vestígio de acampamento das empresas para restaurar
aquele trecho da BR-364.” E aí foi onde o Presidente
Collor, Presidente da Comissão, também cobrando isso
há muito tempo e recebendo relatórios, encaminhando
cobrança dos Senadores da Comissão, até se irritou
um pouco com a questão e rasgou um documento
lá. E, sabe, justo, porque são muitas promessas não
cumpridas.
Mas acontece que o DNIT manda um relatório
agora, dizendo que as máquinas estão na estrada.
Mandou esse relatório hoje, dizendo que as máquinas
estão na estrada, que há 23 máquinas, 130 trabalhadores, três usinas de asfalto, uma usina de solos e duas
recicladoras. É muita máquina, e muito equipamento,
e muita gente para que o Senador Acir Gurgacz não
possa ter visto passando durante todo o trecho da estrada no dia 4. Mas acontece que o relatório é do dia
5 – perdão, o relatório diz que as máquinas entraram
no dia 5, domingo, entraram domingo. Olhem só: a ordem de serviço foi dada em setembro, setembro de
2012, setembro do ano passado; aí o Senador passa,
eu já havia passado lá também, e outros, o Senador
Ivo Cassol e outros Deputados também de Rondônia,
não tinham visto máquina nenhuma. E no sábado – isso
também no sábado, é final de semana – no sábado, dia
4, sábado passado, o Senador passa lá e não vê uma
máquina e chega e reclama na Comissão de Infraestrutura. Aí é que aconteceu toda a polêmica. Logo no
domingo, um dia depois que o Senador passou, que
houve a mobilização, e que as máquinas... Deputado
Arthur Maia, Deputado Wilson Santiago, vocês vivem
esse mesmo problema com a nossa BR-101 Nordeste e com outras BRs federais lá, em que o Presidente
Collor também diz que tem acontecido a mesma coisa.
Mas eu quero agradecer. O General Fraxe é um
homem sério, eu não tenho nenhuma dúvida. É um
homem sério, bem-intencionado, assim como toda
a diretoria do DNIT, mas acontece que as empresas
estão com problema. Olhem que ele deu ordem de
serviço em setembro, falou que se as empresas não
entrassem até o final de abril ele iria lá pessoalmente
cobrar, a empresa não entrou, e entrou agora. Entrou
agora, no dia 5 de maio, foi quando entraram as primeiras máquinas. Nós não vimos ainda. A Comissão
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está montada, nós vamos a Rondônia segunda-feira,
vamos descer em Ji-Paraná, o General Fraxe vai também, está indo ele e mais alguns assessores – não sei
se do DNIT nacional –, e nós vamos percorrer o trecho
com ele. Agora, nós vamos ser se essas máquinas –
eu espero que estejam –, os 33 equipamentos, os 130
trabalhadores, as três usinas de asfalto, vamos visitar
o acampamento também, as usinas, vamos visitar tudo
isso na segunda-feira.
É muita demora! É muita demora! De setembro
do ano passado, são mais de seis meses para que a
empresa entre no trecho.
Sabe o que eu soube hoje? Essa empresa, não
vou aqui condenar a empresa antes da hora, mas ela
está – como algumas empresas que tiveram problemas no Brasil –, com 130 contratos no Ministério dos
Transportes, 130 contratos. Eu sei o que aconteceu
com algumas empresas que começaram a pegar contratos em todos os lugares do País e depois não deram
conta. É isso o que está acontecendo no Brasil hoje.
Existem empresas que pegam 130, 200 contratos e
depois saem atrás de empresas para sublocar, para
subcontratar e não conseguem.
Tomara que esse trecho da BR-364, lote 2, que
teve a licitação ganha pela CCL/CCM, tomara que essas empresas deem conta do recado e façam isso. Da
mesma forma, os outros trechos, que ainda não foram
iniciados também. Há o lote 1, que está sendo licitado;
há o lote 3, de Ouro Preto-Ariquemes, em que também não há, não sei se já foi dado, mas não há serviço
no trecho; e o lote 4, de Ariquemes-Porto Velho. São
quatro grandes lotes, num total de 700km de rodovias.
E o povo de Rondônia não aguenta mais. Eu estou aqui desabafando. Eu já fiz, já chorei com mortes
de vereadores, prefeitos, empresários, que morreram
nessa BR; morreu um Deputado Federal, não por ser
Deputado Federal, temos que lamentar a morte de
um cidadão comum, de uma criança, um jovem, uma
senhora. Apenas na batida de um ônibus morreram,
acho, 26 pessoas, num único dia, por causa de buracos na BR.
Morreu o Deputado Valverde, do PT; morreu o
Prefeito Dirceu, de Alto Alegre; morreu o Vereador
Expedito, de Cacoal; só nisso foram três mais conhecidos, mais lembrados. Mas quantas pessoas? Eu já
falei aqui, num só ano morreram 180 pessoas nesse
trecho de Porto Velho a Vilhena.
Quer dizer, eu falei ontem na Comissão de Infraestrutura, é inaceitável. Não dá mais para aguentar isso!
É muito bom que o General esteja indo, repito,
uma pessoa séria, de respeito, para ele ver pessoalmente, de perto, como está a nossa BR-364.
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A situação não é diferente, talvez até pior, da BR425, de Abunã, do entroncamento da BR-364 sentido
Acre, até Guajará-Mirim. Uma BR Federal, que vai à
fronteira, uma cidade história de Guajará-Mirim, onde já
houve uma ferrovia que transportou borracha em grande
quantidade no período da Guerra, da 2ª Guerra Mundial, que serviu ao Brasil e ao mundo – àquela região de
Guajará-Mirim vinha borracha da Bolívia, de Guajará, de
Nova Mamoré –, serviu ao Brasil e ao mundo. Quantos
soldados da borracha morreram, naquela região, acometidos pela malária, picados de cobra e tudo mais?
Aquele povo está lá, agora, sofrendo por falta da BR. A
ferrovia não funciona mais, foi desativada há muito tempo, nem aparecem mais, em muitos trechos, os trilhos.
E a nossa BR-425, também, está numa situação
deplorável! O general nos disse, há uns 40 dias, na
Comissão de Infraestrutura do Senado, que vai sair da
pior BR federal do Brasil – porque foi constatado, por
uma reportagem nacional que houve no Estado, que
a pior BR do Brasil é a BR-425, de Abunã a Guajará-Mirim –para a melhor. E espero, realmente, porque já
se está licitando. Mas há mais um problema – mais um
problema! –, porque as empresas disseram que não
iria entrar nenhuma empresa, em função dos preços
que estavam postos na licitação. Aí, prorrogaram o
prazo da licitação, reajustaram os preços para ver se
as empresas entram para pegar.
É tanta obra no País e tanta empresa abarrotada
de contratos, como essa que está com 130 contratos!
Será que essa empresa vai dar conta de tocar 130
contratos, Senadora Ana Amélia, Presidente Senadora
Ana Amélia? É muito difícil, haverá problema.
Hoje, estamos tendo muito problema com empresas que pegam obras e não terminam, da menor à
maior empresa. O que é que aconteceu com a Delta?
E não vou dizer que vai acontecer com essas o que
aconteceu com a Delta: a Delta tinha mais de 300 contratos no Brasil – mais de 300 contratos no Brasil! Não
dá conta, querem abarcar o mundo com as pernas,
como diz o ditado popular. Querem abarcar o mundo
com as pernas e, depois, não dão conta.
Mas se poderia continuar com as pontes que estão lá, já foi licitado uma vez, que é a Ponte do Abunã,
que vai para o Acre – há balsas que, no período da
seca, não conseguem nem atravessar o rio, por causa
dos bancos de areia, e já faz anos, e anos, e anos, que
estão tentando licitar essa obra, e não saiu até hoje,
causando transtornos para a população.
Quanto à ponte que vai de Porto Velho a Manaus,
que também já está em fase de conclusão, conversei,
ontem, com os empresários, e disseram que não será
concluída neste ano, porque falta orçamento, falta não
sei o que lá; tem que se tirar casa da cabeceira, tem
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que se fazer aterro. Então, as nossas obras estão encruadas – encruada é uma expressão que se diz, quando a coisa não...; quando se coloca uma mandioca no
fogo, e ela não cozinha, fica encruada; ficam encruadas
a batata, a mandioca –, as obras de Rondônia estão
encruadas, não saem, estão travadas.
Como Afif Domingos falou, hoje, há burocracia,
às vezes, também do Tribunal de Contas, da CGU, não
sei mais do que lá, do TCU, da CGU, da AGU. (Risos.)
É tanta coisa também para fiscalizar, é meio ambiente,
e para atrapalhar. Então, Afif Domingos, na posse dele,
hoje, na Secretaria da Micro e Pequena Empresa falou
uma coisa engraçada, muito interessante. Disse que a
burocracia é igual ao colesterol, porque há o colesterol
bom, que lubrifica as veias, faz o sangue circular bem;
e há o ruim, que entope as veias; entope tudo, tranca
tudo. E a burocracia também. A boa burocracia faz a
coisa andar, mas a burocracia ruim, que nós estamos
vivendo hoje, emperra tudo, empaca, tranca, trava tudo.
Então, é isso que está acontecendo com as obras de
Rondônia, com as do Brasil. É como a burocracia ruim,
como o colesterol ruim, que está emperrando tudo.
Então, Sra Presidente, eu ainda vou falar de mais
um assunto da BR-435 de Rondônia, outra obra que foi
federalizada. Licitaram, a empresa estava se mobilizando,
e aí foram constatar que não estava completo o projeto
de federalização. Suspende tudo. Agora, nem o Estado
conserva, e nem a União. Vai demorar mais de 60 dias
para terminar o processo. E é uma rodovia importante
também, que vai a Vilhena, Colorado, Cerejeiras.
É tanta notícia ruim que eu espero que a partir de
segunda-feira as coisas comecem a melhorar para eu
poder chegar a esta tribuna e elogiar o DNIT, elogiar o
Ministério dos Transportes, elogiar as empresas que
estarão trabalhando nessas obras de Rondônia, na BR364, na BR-425, na BR-429, na BR-435, antiga BR-399,
de Vilhena a Colorado do Oeste. E que as nossas pontes de integração também – Rondônia-Acre, Rondônia-Manaus, Brasil-Bolívia – possam realmente acontecer.
Então é esse apelo, esse desabafo que eu faço
aqui. Peço até perdão ao General Fraxe, à diretoria do
DNIT, porque eu sei que eles estão se esforçando. Eu
tenho certeza de que eles estão se esforçando muito,
muito mesmo, para tocar todos esses projetos. O Brasil
é muito grande. O Brasil é de dimensões continentais,
tem milhares e milhares de obras. Mas uma coisa importante que também está acontecendo na infraestrutura
do País, talvez um pouco fora da área de transporte,
na área de energia elétrica e em outras áreas é que,
entre as trinta maiores obras do mundo, oito estão no
Brasil. No mundo! Entre as trinta maiores obras mundo, neste momento, oito estão no Brasil. Então o Brasil
está construindo, o Brasil está avançando. Tirando as
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travas que muitas vezes emperram os nossos empreendimentos, o Brasil está avançando.
Então, eu quero crer que a partir de segunda-feira eu possa voltar a esta tribuna para agradecer
e parabenizar o General Fraxe, a diretoria do DNIT, o
novo Ministro, que não tem responsabilidade nenhuma ainda, porque assumiu há pouco tempo, que é o
nosso Ministro que está sendo homenageado na Bahia
hoje, ex-Senador César Borges. Está recebendo uma
grande homenagem na Bahia no dia de hoje e é um
homem sério também, e eu tenho certeza que ele vai,
junto com a diretoria do DNIT, levar à frente todas essas obras importantes para Rondônia e para o Brasil.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Cumprimento o Senador Valdir Raupp, porque esse
desabafo também é de outras áreas. E a burocracia
tem um custo pesado. Neste caso, ela tem um custo
de vidas humanas, pelo atraso da obra já contratada e
não realizada, tem um custo econômico, pela demora,
pela perda dos veículos, das cargas que passam por ali.
Eu conheci a BR-364, de Ji-Paraná até a sua
Rolim de Moura, e pude perceber, pessoalmente, a
situação dramática dessas rodovias. Realmente, o senhor tem que fazer isso. Agora, são três Senadores de
Rondônia extremamente combativos que apoiam o Governo. Se ainda assim está acontecendo tudo isso – os
senhores aqui pedem, pedem, pedem e as coisas não
acontecem –, imagine o resto, Senador Valdir Raupp?
Parabéns pelo seu pronunciamento.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues,
pela liderança do PSOL.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Srª Presidente, senhores e senhoras que nos assistem
pela Rádio e pela TV Senado.
Srª Presidente, eu tenho o prazer de subir à tribuna nesta semana, nesta quinta-feira, final de expediente aqui no Senado da República, neste final de
sessão plenária, nesta quinta-feira que antecede o
domingo, Dia das Mães, para apresentar à sociedade
brasileira um conjunto de iniciativas legislativas que,
propositadamente, fiz questão de apresentá-las no dia
de hoje, na última quinta-feira da semana que antecede o Dia das Mães.
Trata essa iniciativa de dois direitos sociais conquistados pelos trabalhadores e pelo povo brasileiro,
a licença-maternidade e a licença-paternidade.
Ambos constituem uma categoria de direitos que,
na minha opinião, se destacam dos demais direitos traba-
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lhistas, principalmente, Srª Presidente, porque a licença-maternidade tem um aspecto não só de direito social
para a mãe. A licença-maternidade é antes de tudo um
direito para a criança. A senhora, mãe que é, mulher que
é, e as mães brasileiras que são, sabem a importância
dos seis meses da criança amamentando junto à mãe.
É por isso que, quando tratamos de licença-maternidade e licença-paternidade, seja no caso dos filhos
biológicos, seja no caso dos filhos adotivos, nós estamos lidando com a própria formação do ser, estamos
lidando com dias e semanas fundamentais para aquela
criança que está vindo ao mundo. É nesse período que
é formado o cérebro. É nesse período, nessa ação de
a mãe amamentar a criança, que são constituídas as
sinapses – esse termo técnico-científico não é meu,
mas da Sociedade Brasileira de Pediatria – que estarão presentes na formação do caráter daquela criança
para toda a sua vida. Esse período é fundamental. Por
isso, são indispensáveis os seis meses da criança no
peito da mãe. Nada substitui o valor do leite materno.
E isso também não é dito por mim, mas pela ciência.
Os seis meses da criança junto ao peito da mãe são
fundamentais para que essa criança cresça saudável.
Então, ao contrário do que possam alegar, ampliar
a licença-maternidade e a licença-paternidade não é
um prejuízo para o Brasil. É o inverso. A criança amamentada mais vezes, cumprindo-se um prazo mínimo
de seis meses, será um adulto que frequentará menos
os hospitais. É a ciência que diz que a criança devidamente amamentada, no mínimo por seis meses, tem
menos risco de desenvolver câncer, tem menos risco
de ter pneumonia, tem riscos menores de contrair resfriados. Dessa forma, frequentará muito menos o Sistema Único de Saúde, os hospitais. As possibilidades
de crescer saudável terão resultados para o Estado
brasileiro, ou seja, para o Sistema Único de Saúde, nos
anos que se seguirão na vida daquele adulto.
Então, mais do que ser um direito das mães e
dos pais, a ideia de ampliar a licença-maternidade e a
licença-paternidade era consagrar um direito da criança que está previsto na Constituição, no art. 227, que
fala dos direitos fundamentais e indispensáveis, como
o direito à vida, à saúde, à alimentação e à convivência
familiar, para aqueles que ainda não têm idade – não
são cidadãos – de defender os seus direitos. A Constituição, no art. 227, lança essa responsabilidade ao
Estado brasileiro.
Quero dizer que as iniciativas que aqui vou apresentar não foram as primeiras nesse debate sobre a
licença-maternidade aqui na Casa.
Já tivemos uma belíssima conquista – faço questão de ressaltar –, obtida por meio da Senadora Patrícia
Saboya, na época, do PPS do Ceará, quando apre-
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sentou um projeto de lei, aprovado aqui no Senado e
depois na Câmara, que se tornou a Lei nº 11.770, de
setembro de 2008. A Lei nº 11.770, que representa
um avanço fundamental, assegura incentivos fiscais
àquelas empresas que, notadamente, concedem licenças-maternidades de seis meses para as suas mães.
Nesse sentido, tramita na Câmara a Proposta de
Emenda à Constituição nº 515, de 2010, já aprovada no
Senado, da então Senadora Rosalba Ciarlini, do DEM
do Rio Grande do Norte – hoje Governadora do Rio
Grande do Norte –, que amplia a licença-maternidade
para seis meses e repete o texto da Constituição, tratando, dessa forma, da mãe gestante.
Além disso, tramita na Câmara dos Deputados
o Projeto de Lei do Senado nº 666, de 2007, também
de autoria da então Senadora Patrícia Saboya, que
amplia a licença-paternidade para 15 dias. Esse projeto, lamentavelmente, tem parecer contrário hoje na
Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, um
parecer contrário que, para mim, não se fundamenta,
porque está baseado no fato de que haverá prejuízo
para as empresas.
Ora, o Estado brasileiro tem mecanismos, e existe
um signo presente na nossa Constituição, que é fundar
um Estado de bem-estar social. Além do mais, repito,
quando estamos falando de ampliar esses direitos não
estamos falando de mães e de pais; estamos falando
de crianças.
Uma criança que tem um núcleo familiar, pai e
mãe, durante os primeiros dias de sua vida terá melhores condições de formação de suas características
e receberá, nesses dias, o bem fundamental que um
humano pode dar para outro humano.
Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, V. Exª sabe
muito bem que o principal bem que nós humanos podemos dar para o outro é o amor. Sabe-se que amor
de pai e de mãe é fundamental – isso é comprovado
cientificamente – para a formação das crianças.
Portanto, Srª Presidente, há algumas iniciativas
legislativas já tramitando na Câmara dos Deputados,
e existe outro projeto de lei, de minha autoria, o Projeto de Lei nº 201, de 2012, que está sob a relatoria da
Senadora Angela Portela na Comissão de Assuntos
Sociais, em que complementamos a Lei nº 11.770 da
então Senadora Patrícia Saboya e dispomos uma alteração na Lei nº 866, que trata das licitações públicas.
No Projeto de Lei nº 201, nós obrigamos, determinamos que as empresas, para participar de concorrência pública, cumpram o pré-requisito de ampliar a
licença-maternidade para as suas trabalhadoras.
Complementar a isso, protocolizamos ontem
aqui, no Senado... E amanhã terei a honra, a convite
da Sociedade Brasileira de Pediatria, de participar da
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reunião do Conselho Diretivo e da posse da nova diretoria dessa instituição. Fui convidado pela diretoria
e também por uma pessoa que, no meu entender, é
uma das principais autoridades do País em proteção
e defesa dos direitos da criança e do adolescente, o
Dr. Dioclécio Campos.
Pretendo, amanhã, apresentar estas três iniciativas legislativas, que são concretamente as seguintes: a
primeira atinge o inciso XVIII do art. 7º da Constituição
Federal, e a ideia é substituir o termo “licença à gestante”, presente na Constituição, por licença-maternidade,
termo que está presente em toda a legislação que trata
sobre o tema. Além disso, é mais abrangente, porque
a Constituição de 1988 repetia o termo “licença à gestante” presente na Consolidação das Leis do Trabalho
e não previa a realidade dos dias atuais e cada vez
mais usual, graças a Deus, que é a possibilidade da
mãe adotante. A mãe adotante deve ter o mesmo direito de estar na adaptação com o adotado ou com a
adotada que a mãe gestante.
Por isso é necessário uma retificação técnica no
texto da Constituição, modificando o termo “licença à
gestante” para licença-maternidade e incluindo, nessa modificação do tema, a ampliação de 120 dias de
licença-maternidade para 180 dias.
A outra modificação que fazemos é realizada no
inciso XIX do mesmo artigo da Constituição Federal,
ampliando, nesse aspecto também, a licença-paternidade para 15 dias.
Além desse projeto, nós protocolizamos – essa
proposta de emenda à Constituição já é a Proposta de
Emenda à Constituição nº 24, de 2013 – o Projeto de
Lei do Senado nº 162, de 2013, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho.
Veja, Srª Presidente, como a nossa Consolidação
das Leis do Trabalho, de fato, precisa de atualização: a
CLT estabelece o prazo de licença-paternidade de um
dia, prazo já superado no texto da própria Constituição
Federal. Nós estamos, com esse PLS, alterando o art.
392 da CLT, modificando a sua redação, ao estabelecer
que a empregada, não somente gestante, terá direito a
180 dias de licença-maternidade, sem prejuízo do emprego e do salário. No art. 473, nós fizemos uma alteração,
ampliando a licença-paternidade de um para quinze dias.
Eu reitero, Srª Presidente, que a ideia dessas
iniciativas legislativas é a ampliação da licença-maternidade e quero justificar aqui o porquê também da ampliação da licença-paternidade. O atual prazo de cinco
dias reflete um modelo que não é mais a realidade em
boa parte das famílias brasileiras. Ele fortalece a ideia
de que a responsabilidade de cuidar da criança e de
criá-la é somente da mãe, e não é. A responsabilidade é da família, e assim já consagra a própria Consti-
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tuição, no dispositivo que já citei. Por isso, a ideia de
proporcionar ao homem mais tempo é para ficar clara
a responsabilidade do homem nos primeiros dias daquela criança e a necessidade de compartilhar essa
responsabilidade com a mãe.
Nós estamos, Srª Presidente – reitero –, graças a
Deus, vivendo em uma sociedade que passa por profundas transformações com a ampliação dos direitos
das mulheres. Eu vejo a presença de V. Exª aqui, no
plenário do Senado, com suas posturas coerentes,
combativas e pautadas pelos interesses republicanos;
vejo a atuação de uma importante bancada feminina;
vejo o País ser governado por uma mulher. Nós estamos em uma sociedade em mutação.
A responsabilidade da família e da criança não
é mais uma responsabilidade somente da mãe. É, no
Brasil contemporâneo, em especial, uma responsabilidade também do homem, uma responsabilidade do
pai. Repito que nós estamos falando de responsabilidades para o cuidar da criança.
E, por fim, destaco que nós não estamos com isso
inventando a roda; nós estamos indo no caminho de direitos que já foram conquistados por outras sociedades.
O direito de ampliar o acesso à licença-maternidade
e à licença-paternidade já é compartilhado por países
como Alemanha, Espanha, Finlândia, França, Israel,
Japão, Nova Zelândia, Romênia, Rússia, Reino Unido,
Islândia, Turquia, Chipre, Estados Unidos, Cuba. Em
alguns desses, inclusive, está assegurado e regulamentado o direito de a mãe utilizar a licença no mês
que antecede o nascimento da criança, porque todos
sabemos que, a partir do último mês da gestação, a
dedicação e a atenção têm que ser notadamente para
aquele ser novo que vem ao mundo.
A ideia, Srª Presidente, amanhã, no Rio de Janeiro, no encontro com a Sociedade Brasileira de Pediatria,
é retomar esse debate, que – eu repito – foi inaugurado
com todos os méritos pela Senadora Patrícia Saboya e
contou com uma contribuição importante da Senadora
Rosalba. É um debate que tem que ser restabelecido
para a ampliação desses direitos, com a mobilização
de uma campanha nacional por essa ampliação, porque – repetindo – é um direito que pertencerá àquela
criança. Isso cientificamente já está provado.
Aquela criança que vem ao mundo é plena de direitos, diz o Código Civil, mas ainda não é cidadã para
o exercício de direitos políticos – por exemplo, ela não
vota, não escolhe os seus representantes. Apesar disso,
precisa ter a defesa do seu mais importante direito, que
não é somente o direito ao nascimento. O mais importante é o direito à vida, e o direito à vida se integra ao
direito de receber amor, talvez um direito não incluído
na Declaração dos Direitos Humanos, ausente no art.
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5º da Constituição, mas que deveria ser também, tal
quais os outros dispositivos, um direito fundamental e
inalienável do ser humano no nascimento.
A formação da criança se dá nos seus 15 primeiros dias de vida, nos seus 6 primeiros meses. As sinapses que essa criança vai ter com o aleitamento da
mãe e com o carinho que vai receber da família serão
fundamentais para formar um adulto sadio, com caráter e características formadas no ambiente do amor
familiar, indispensável à formação de alguém.
Eu sei que daqui travaremos um importante debate no Senado e na Câmara dos Deputados. Mas tenho uma ideia, para a qual faço a proposta de que esse
debate seja travado e que, em especial, se reconheça
que a nossa Constituição estabelece a fundação de um
Estado de bem-estar social. Que esse Parlamento deve
e necessita ter sensibilidade para compreender os direitos não somente de mães e de pais, mas os direitos
que pertencem àqueles que estão para vir ao mundo ou
estão chegando ao mundo e não têm quem os defenda.
Obrigado, Srª Presidente, pela tolerância.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Randolfe Rodrigues.
Por justiça, V. Exª falou muito da Senadora Ciarlini, das
iniciativas tomadas. Eu era repórter e cobri, em 1988, a
emenda feita pelo então Deputado Alceni Guerra, que
foi o autor que revolucionou criando a figura da licença-paternidade. E lembro-me muito bem de que ele foi às
lágrimas. E um detalhe: ele é pediatra. Por isso tenha
entendido melhor quando fez a emenda, que foi alvo
de críticas e até de algumas chacotas indevidas. Mas
ele defendeu com tanta veemência, com tanta fundamentação, que a emenda feita por Alceni Guerra, que,
depois, veio a ser Ministro da Saúde, acabou sendo
aprovada. Justiça se faça à iniciativa que ele tomou.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – E incluo, permita-me, Presidente, a importante
lembrança de V. Exª. Na verdade, uma tríade de lutas
por esses direitos, que tem todos os méritos o Deputado Alceni, e as Senadoras que antecederam em propor
isso. Algumas dessas matérias, lamentavelmente, ainda se encontram tramitando, paralisadas, na Câmara
dos Deputados. E a ideia é a mobilização da sociedade
para a retomada e aprovação desses temas.
Agradeço, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Tive também a honra de assinar, subscrever, as
propostas de emenda à Constituição de V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Fora do microfone.) – A honra foi toda minha.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 417, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 216, do Regimento
interno do Senado Federal, combinado com o art. 50
da Constituição Federal, sejam prestadas informações,
pelo Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, sobre o não cumprimento bilateral do Acordo
firmado entre o governo brasileiro e a república venezuelana que estabelece zona non-aedificandi na fronteira entre os respectivos países, bem como sobre o
andamento dos trabalhos realizados pela Comissão
Mista Brasileiro-Venezuelana Demarcadora de Limites
disposta no Artigo IV do referido acordo.
Sala das Sessões, – Senador Mozarildo Cavalcanti.
(À Mesa, para decisão.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 418, DE 2013
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de
Voto de Pesar pelo falecimento do Ex-Governador do
Acre Orleir Cameli, bem como seja encaminhada o
referido Voto a sua viúva senhora Bete Cameli, familiares e amigos ao endereço: Avenida 15 de novembro
nº 291 – Bairro Centro – CEP: 69980-000 – Cruzeiro
do Sul –AC.
Justificação
O ex-governador do Acre, Orleir Messias Cameli,
64 anos, morreu no final da manhã do dia 8 de Maio
de 2013, em Manaus. O político, que residia na capital amazonense, lutava contra um câncer no intestino
desde setembro do ano passado.
Orleir Cameli estava recebendo cuidados médicos na própria residência em Manaus, onde foi montada uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Embora ainda não tenha sido definida a data do velório, o
sepultamento será em Cruzeiro do Sul (AC) – cidade
natal de Orleir.
Durante a carreira política, Orleir foi eleito prefeito de Cruzeiro do Sul em 1992, permanecendo no
cargo apenas 15 meses. Ele deixou o executivo municipal para se candidatar ao Governo do Acre. Eleito
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em 1994, ficou no cargo de governador no período de
1995 a 1999.
O primeiro ano de governo de Cameli foi marcado
por dificuldade, mas o parlamentar obteve importantes
avanços na área salarial, além de renegociação de dívidas. Cameli é responsável por grandes mudanças na
saúde do Estado. Reformou o Hospital de Base de Rio
Branco e construiu o Pronto Socorro de Rio Branco,
a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), primeira
Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), a Unidade de
Hemodiálise e, ainda, a de queimados.
Começou, também, a pavimentação de trechos da
BR-364, entre Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Além disso,
lançou em todo estado inúmeros programas sociais: O
Pão Nosso (de cestas básicas); o Leite das Crianças
e o Novo Horizonte (responsável por fortalecer 245
associações de produtores e beneficiar diretamente
16 mil trabalhadores).
Neste momento de perda e dor, transmito meus
sentimentos a seus familiares e amigos. O Acre, especialmente Cruzeiro do Sul perde um filho ilustre.
Sala das Sessões, 9 de de 2013. – Senadora
Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 419, DE 2013
Com fundamento no art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito a Vossa Excelência
a tramitação conjunta do PLS nº 193, de 2011 e do
PLS Nº 426, de 2012, por tratarem de temas correlatos.
Sala das Sessões, 17 de abril de 2013. – Senador Paulo Davim.
REQUERIMENTO Nº 420, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
do PLC nº 26, de 2013, que Altera os arts. 173, 174,
175, 191, 202, 203, 292, 302, 303, 306 e 308 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre sanções
administrativas e crimes de trânsito, com os PLC’s nos
99, 103, 128, de 2007; 74, 135, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os PLS’s nos 71, 192, 201, 222, 257,
383, 401, 462, 550, de 2007 e 202, 253, 280 e 426, de
2008, por versarem sobre o mesmo assunto.
Sala das Sessões, 7 de maio de 2013. – Senador Anibal Diniz.
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REQUERIMENTO Nº 421, DE 2013
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei da Câmara nº 101, de 2012, que “Dispõe sobre
o exercício da profissão de Físico e dá outras providências” seja apreciado pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, além da comissão constante do
despacho inicial.
Sala das Sessões, de maio 2013. – Senador
Wellington Dias, Líder do PT.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – 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 172, DE 2013
(COMPLEMENTAR)
Regulamenta o disposto no art. 156, § 3º,
I, da Constituição Federal, para fixar a alíquota mínima do Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 116, de 31 de julho
de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 8º-A:
“Art. 8º-A A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2%
(dois por cento).”
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
A Constituição Federal, em seu art. 156, § 3º, inciso I, remete à lei complementar a fixação de alíquotas máximas e mínimas do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISS).
A Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de
2003, cumpriu parte desse desiderato do Constituinte, ao estabelecer, em seu art. 8º, a alíquota máxima
de 5% do ISS qualquer que seja o serviço tributado. A
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alíquota mínima está estipulada provisoriamente em
2%, por força do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT), em seu art. 88.
É notório, entretanto, que diversos Municípios
aproveitam a liberdade quase absoluta de determinação da alíquota mínima para trazer ao seu território
empresas contribuintes do imposto, numa competição
predatória que frequentemente concentra a arrecadação em um número limitadíssimo de cidades.
Como exemplo, cite-se o segmento das operadoras de cartão de crédito. Algumas municipalidades
interioranas se valem do artifício de reduzir a alíquota
do ISS a níveis baixíssimos, com objetivo indisfarçado de atrair para si as principais empresas do ramo e
dispor da receita nada desprezível gerada pelo abissal
volume de operações realizadas em todo o País. Dessa
forma, poucas localidades acabam se beneficiando de
todas as operações feitas no restante dos Municípios
brasileiros. Diante do vulto dessas transações, a injustiça é clara, privando a maioria de importante fonte de
receita potencial.
Esperamos, assim, neutralizar esse vergonhoso
instrumento de guerra fiscal, que vem corroendo as
finanças municipais e gerando graves distorções no
sistema federativo brasileiro.

MAIO DE 2013

24728

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Contamos, pois, com a colaboração e o apoio dos
ilustres Pares para a aprovação do presente projeto
de lei complementar.
Sala das Sessões, – Senador Walter Pinheiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
Emendas Constitucionais
Emendas Constitucionais de Revisão
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS
Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º
ÍNDICE TEMÁTICO
Texto compilado
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos,
sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 1º .................................................................
....................................................................................
Seção IV
Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal
Art. 155. ..................................................................
....................................................................................
Seção V
Dos Impostos dos Municípios
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
§ 1º .......................................................................
§ 3º O imposto previsto no inciso III, não exclui a
incidência do imposto estadual previsto no art. 155, I,
b, sobre a mesma operação.
§ 3.º Em relação ao imposto previsto no inciso III,
cabe à lei complementar: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 3, de 1993)
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I – fixar as suas alíquotas máximas; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do
caput deste artigo, cabe à lei complementar:(Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002)
I – fixar as suas alíquotas máximas e
mínimas;(Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 37, de 2002)
II – ........................................................................
....................................................................................
§ 4º ....................................................................
....................................................................................
Seção VI
Da Repartição das Receitas Tributárias
Art. 157. ..............................................................
Art. 250. ..............................................................
Brasília, 5 de outubro de 1988. – ULYSSES GUIMARÃES , Presidente – Mauro Benevides, 1.º Vice-Presidente – Jorge Arbage , 2.º Vice-Presidente –
Marcelo Cordeiro, 1.º Secretário – Mário Maia, 2.º
Secretário – Arnaldo Faria de Sá, 3.º Secretário –
Benedita da Silva, 1.º Suplente de Secretário – Luiz
Soyer , 2.º Suplente de Secretário – Sotero Cunha, 3.º
Suplente de Secretário – Bernardo Cabral, Relator Geral – Adolfo Oliveira , Relator Adjunto – Antônio Carlos Konder Reis, Relator Adjunto – Jos.....................
LEI COMPLEMENTAR Nº 116,
DE 31 DE JULHO DE 2003
Mensagem de veto
Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
Art. 1o ....................................................................
....................................................................................
Art. 8o As alíquotas máximas do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza são as seguintes:
I – (VETADO)
II – demais serviços, 5% (cinco por cento).
....................................................................................
....................................................................................
Art. 10. ................................................................
Brasília, 31 de julho de 2003; 182o da Independência e 115o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA – Antônio Palocci Filho.
....................................................................................
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TÍTULO X
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS
Art. 1º................................................................
....................................................................................
Art. 87. ...............................................................
Art. 88. Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos I e III do § 3º do art. 156 da
Constituição Federal, o imposto a que se refere o inciso
III do caput do mesmo artigo: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 37, de 2002)
I – terá alíquota mínima de dois por cento, exceto para os serviços a que se referem os itens 32, 33 e
34 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406,
de 31 de dezembro de 1968; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 37, de 2002)
II – não será objeto de concessão de isenções,
incentivos e benefícios fiscais, que resulte, direta ou
indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida no inciso I. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 37, de 2002)
Art. 89. ................................................................
Art. 89. ..................................................................
....................................................................................
Art. 97. .................................................................
....................................................................................
§ 13. ....................................................................
....................................................................................
§ 18. ...................................................................
Brasília, 5 de outubro de 1988. – ULYSSES GUIMARÃES , Presidente – Mauro Benevides, 1.º Vice-Presidente – Jorge Arbage, 2.º Vice-Presidente –
Marcelo Cordeiro, 1.º Secretário – Mário Maia, 2.º
Secretário – Arnaldo Faria de Sá, 3.º Secretário –
Benedita da Silva, 1.º Suplente de Secretário – Luiz
Soyer, 2º Suplente de Secretário – Sotero Cunha, 3.º
Suplente de Secretário – Bernardo Cabral, Relator
Geral – Adolfo Oliveira, Relator Adjunto – Antônio
Carlos Konder Reis, Relator Adjunto – José Fogaça,
Relator Adjunto – Abigail Feitosa – Acival Gomes –
Adauto Pereira – Ademir Andrade – Adhemar de
Barros Filho – Adroaldo Streck – Adylson Motta –
Aécio de Borba – Aécio Neves – Affonso Camargo
– Afif Domingos – Afonso Arinos – Afonso Sancho
– Agassiz Almeida – Agripino de Oliveira Lima –
Airton Cordeiro – Airton Sandoval – Alarico Abib
– Albano Franco – Albérico Cordeiro – Albérico
Filho – Alceni Guerra – Alcides Saldanha – Aldo
Arantes – Alércio Dias – Alexandre Costa – Alexandre Puzyna – Alfredo Campos – Almir Gabriel
– Aloisio Vasconcelos – Aloysio Chaves – Aloysio
Teixeira – Aluizio Bezerra – Aluízio Campos – Álvaro
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Antônio – Álvaro Pacheco – Álvaro Valle – Alysson
Paulinelli – Amaral Netto – Amaury Müller – Amilcar
Moreira – Ângelo Magalhães – Anna Maria Rattes
– Annibal Barcellos – Antero de Barros – Antônio
Câmara – Antônio Ca
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 173, DE 2013
(COMPLEMENTAR)
Autoriza, com base no parágrafo único do
art. 22 e no inciso XI do art. 23 da Constituição Federal, os Estados e o Distrito Federal
a legislar sobre as matérias que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei, com base no parágrafo único do
art. 22 e no inciso XI do art. 23 da Constituição Federal,
autoriza os Estados e o Distrito Federal a legislar sobre
fiscalização, arrecadação e controle da exploração, nos
respectivos territórios, por contratados, concessionários, permissionários, autorizatários, cessionários ou
beneficiários de outra modalidade administrativa, de
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de recursos minerais, inclusive petróleo e gás
natural, assim como sobre penalidades pelo descumprimento dessas normas, com a finalidade exclusiva
de controlar as receitas não-tributárias decorrentes da
exploração desses recursos.
Art. 2º Os Estados e o Distrito Federal estão autorizados a legislar sobre fiscalização, arrecadação e
controle da exploração, nos respectivos territórios, por
contratados, concessionários, permissionários, autorizatários, cessionários ou beneficiários de outra modalidade administrativa de recursos hídricos para fins
de geração de energia elétrica e de recursos minerais,
inclusive petróleo e gás natural, assim como sobre penalidades pelo descumprimento dessas normas, com
a finalidade exclusiva de controlar as receitas não-tributárias decorrentes da exploração desses recursos.
Parágrafo único. No caso da exploração ocorrer na
plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, a definição da competência legislativa
autorizada nesta Lei será orientada pela projeção dos
limites territoriais do Estado sobre a área, nos termos
da legislação aplicável à exploração de petróleo, gás
natural e outros hidrocarbonetos fluidos.
Art. 3º A autorização para exercício da competência legislativa de que trata esta Lei não afeta a competência da União para regular e fiscalizar a exploração
dos correspondentes recursos hídricos e minerais.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
Além das receitas decorrentes da arrecadação
dos respectivos tributos, União, Estados, Municípios
e Distrito Federal têm como fonte de recursos para a
consecução das diversas políticas públicas e a manutenção das estruturas administrativas as chamadas
receitas não-tributárias, dentre as quais se destacam
as decorrentes da exploração, nos respectivos territórios, de recursos hídricos e minerais, inclusive petróleo,
gás natural e outros recursos naturais (Compensação
Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos –
CFURH, Compensação Financeira pela Exploração
de Recursos Minerais – CFEM, royalties de petróleo,
participações especiais etc).
Essas receitas são consideradas não-tributárias
e originárias de cada um dos componentes da Federação, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal (STF).
Anota-se, como exemplo, o Mandado de Segurança (MS) nº 24.312/RJ, impetrado pelo Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), em
sede do qual foi declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade de dispositivos do Regimento Interno do
Tribunal de Contas da União (TCU). No caso concreto,
o Pretório Excelso, conduzido pela relatoria da Ministra
Ellen Gracie, entendeu que a Corte de Contas federal
não teria competência para proceder à fiscalização da
aplicação dos recursos recebidos pelo Estado do Rio
de Janeiro por força do § 1º do art. 20 da Carta Política. O Supremo afirmou que tais receitas têm natureza
similar aos recursos dos Fundos de Participação dos
Estados e dos Municípios, sendo própria dos Estados, Distrito Federal ou Municípios, conforme o caso.
A União arrecada e tem dever de entregar os valores
aos outros entes federados. Apenas isso, porque os
recursos não são de natureza federal. Sendo assim, o
STF concluiu que a competência para fiscalizar a aplicação dos citados recursos, derivados da exploração
cabe ao TCE-RJ, e não ao TCU.
A inteligência da corte constitucional sobre a
questão pode ser aplicada aos valores decorrentes
da exploração de recursos hídricos e de outras fontes
minerais e naturais.
Não obstante o entendimento jurisprudencial,
referendado pela melhor doutrina, a fiscalização do
pagamento e a arrecadação dos valores objeto dessa
discussão continuam a cargo de instâncias federais.
Em regra, essas tarefas cabem ao ente regulador da
atividade econômica respectiva, como a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),
a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e o
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).
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No legítimo interesse de fiscalizar a arrecadação
de suas próprias receitas originárias, muitos Estados da
Federação instituíram leis próprias para regulamentar
o acompanhamento e a fiscalização da exploração de
recursos minerais e hídricos, inclusive petróleo e gás
natural, e também as correspondentes participações
e compensações financeiras – que, mais uma vez,
lembra-se serem receitas não tributárias. A legislação
estadual fixou, ainda, penalidades para quem descumprisse suas disposições.
As leis estaduais foram questionadas na Justiça,
tanto pelas empresas concessionárias e permissionárias quanto pela própria União, sob o argumento
de que tais diplomas normativos são formalmente inconstitucionais, por invadirem a competência legislativa atribuída pela Lei da República, privativamente, à
União (art. 22, IV e XII).
Não se discute a titularidade da União sobre os
potenciais hídricos e os recursos minerais, inclusive os
do subsolo, estando a exploração indireta condicionada,
conforme o caso, a autorização, permissão ou concessão da autoridade federal, ou a contratação pela União
(art. 20, VIII e IX, art. 21, XII, b, art. 176, § 1º, e art.
177, todos da Constituição Federal). Contudo, a própria
Lex Magna assegura aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios participação no resultado dessa exploração ou compensação financeira correspondente
(art. 20, § 1º), além da competência administrativa de
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de
direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos
e minerais em seus territórios (art. 23, XI).
Existe, portanto, viva controvérsia acerca da competência administrativa para os Estados e o Distrito
Federal promoverem essa fiscalização, para o quê
devem estar autorizados a legislar a respeito. Pode-se afirmar que há um indesejável vácuo na atuação
desses entes federados no exercício da competência
que lhes foi conferida pelo inciso XI do art. 23 do texto
constitucional, o que vem motivando as ações judiciais.
Deveras, algumas dessas leis estaduais já foram declaradas formalmente inconstitucionais.
Ainda, também não foi editada lei complementar
destinada a dar concretude ao parágrafo único do art.
23 do diploma fundamental, pela qual fixem-se “normas
para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”.
Observa-se, por outro lado que as instâncias federais
responsáveis pela fiscalização e arrecadação dos recursos
tratados nesta proposição, possuem estrutura insuficiente
para cumprir a contento suas obrigações. Hoje, exclusivas.
Mostra-se absolutamente benéfica ao País uma maior e
mais efetiva participação dos Estados no acompanhamen-
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to e na fiscalização da arrecadação dessas importantes
receitas públicas geradas em seus territórios.
Não está fora de nosso alcance fazer com que
a situação ganhe contorno diferente do atual, mais
próximo à efetiva garantia do atingimento do melhor
interesse público, que é de todo o País, e não individual da União, Estados, Municípios ou Distrito Federal. Basta que se considere seriamente o que dispõe
o art. 22, parágrafo único, da Carta da República, que
atribui à lei complementar a possibilidade de autorizar
os Estados a legislar sobre questões específicas das
matérias relacionadas naquele artigo.
Diante do exposto, compreendemos fundamental
e absolutamente republicano que a competência legislativa da União para legislar sobre fiscalização, arrecadação, penalidades e controle das receitas financeiras
decorrentes da exploração de recursos hídricos para fins
de geração de energia elétrica e de recursos minerais,
inclusive petróleo e gás natural, por empresas contratadas, concessionárias, permissionárias, autorizatárias,
cessionárias ou beneficiárias de outra modalidade administrativa, naquilo o que é afeto aos respectivos territórios, restrita ao controle das receitas não-tributárias
decorrentes da exploração desses recursos, seja delegada aos Estados e ao Distrito Federal, com espeque no
permissivo do parágrafo único do art. 22 da Constituição.
A circunstância de que a competência fiscalizatória restrinja-se ao território do ente federado é de
suma relevância. A legislação prevê que parcelas das
receitas decorrentes da exploração dos recursos hídricos e minerais explorados em território de um Estado
cabe aos demais Estados e ao Distrito Federal. Caso
não houvesse a limitação de competência à fiscalização em relação à exploração no respectivo território,
haveria a indesejável, e até absurda realidade de, por
exemplo, sobre a produção de um campo de petróleo
incidirem vinte e sete competências fiscalizatórias,
além da titularizada pela União.
Naturalmente, a autorização para o exercício da
competência legislativa de que trata o projeto poderia
excluir a competência da União para regular e fiscalizar
a exploração de recursos hídricos e minerais.
Confiando em que os Senhores Senadores e Senadoras reconheçam a importância deste Projeto de Lei
Complementar, pedimos apoio para a sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Amorim.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
....................................................................................
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Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
....................................................................................
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas
das matérias relacionadas neste artigo.
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
....................................................................................
XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos
hídricos e minerais em seus territórios;
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Econômicos; de
Serviços de Infraestrutura; e de Constituição,
Justiça e Cidadania.)
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) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente
da República, as seguintes Mensagens:
– nº 159, de 2013, na origem, que restitui os
autógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº
2, de 2013 (proveniente a Medida Provisória
nº 586, de 2012), que dispõe sobre o apoio
técnico e financeiro da União aos entes federados no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e altera as Leis nºs
5.537, de 21 de novembro de 1968, 8.405, de
9 de janeiro de 1992, e 10.260, de 12 de julho
de 2001, sancionado e transformado na Lei nº
12.801, de 2013;
– nº 160, de 2013, na origem, que restitui os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 3,
de 2012 (nº 2.784/2008, na Casa de origem, da
Deputada Rebecca Garcia), que altera a Lei nº
9.797, de 6 de maio de 1999, que dispõe sobre
a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora
da mama pela rede de unidades integrantes do
Sistema Único de Saúde – SUS nos casos de
mutilação decorrentes de tratamento de câncer,
para dispor sobre o momento da reconstrução
mamária, sancionado e transformado na Lei nº
12.802, de 2013;
– nº 161, de 2013, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 4, de
2013 (nº 4.366/2012, na Casa de origem), de
iniciativa da Presidência da República, que cria
cargos nas Carreiras de Delegado de Polícia do
Distrito Federal e de Polícia Civil do Distrito Federal, e revoga dispositivos do Decreto-Lei nº 2.266,
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de 12 de março de 1985, e da Lei nº 8.674, de
6 de julho de 1993, sancionado e transformado
na Lei nº 12.803, de 2013; e
– nº 162, de 2013, na origem, que restitui os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 5,
de 2013 (nº 4.921/2012, na Casa de origem),
de iniciativa da Presidência da República, que
dispõe sobre a remuneração dos militares do
Distrito Federal e das Carreiras de Delegado
de Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil
do Distrito Federal e altera as Leis nºs 11.134,
de 15 de julho de 2005, 10.486, de 4 julho de
2002, e 11.361, de 19 de outubro de 2006,
sancionado e transformado na Lei nº 12.804,
de 2013.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar de cada autógrafo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente
da República, a Mensagem nº 175, de 2013, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da
Câmara nº 15, de 2011 (nº 3.943/2008, na Casa de
origem), de iniciativa da Presidência da República,
que dispõe sobre a criação de cargos de Controlador
de Tráfego Aéreo do Grupo-Defesa Aérea e Controle
de Tráfego Aéreo, sancionado e transformado na Lei
nº 12.807, de 2013.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar do autógrafo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 70 e 71,
de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento aos membros daquele Órgão técnico do inteiro teor
dos Avisos nºs 15 e 17, de 2013, e recomendando seu
arquivamento.
São os seguintes os Ofícios:
OF. Nº 70/2013/CAE
Brasília, 9 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 13ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 9 de abril de 2013,
foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 15
de 2013 (Aviso nº 44/2013-BCB), de 28 de março
de 2013, do Banco Central do Brasil, encaminhando,
em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069/95, o
demonstrativo das emissões do Real referentes ao
mês de fevereiro de 2013, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais
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a elas vinculadas. O expediente foi encaminhado
aos membros da Comissão por meio do OF. CAE nº
11/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. Nº 71/2013/CAE
Brasília, 9 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 13ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 9 de abril de 2013, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 17 de 2013
(Aviso nº 97/GMF/MF-DF), de 2 de abril de 2013, do
Ministério da Fazenda, encaminhando, em cumprimento
ao art. 41 da Resolução do Senado Federal nº 43/101,
relatório contendo as características das operações
de crédito analisadas no âmbito daquele Ministério no
mês de fevereiro de 2013, tabelas demonstrativas da
posição de endividamento dos Estados e do Distrito
Federal e dos Municípios.
Encaminha, ainda, por meio do Anexo 5, comunicação das irregularidades constatadas no período,
para atendimento ao art. 24, § 2º, da Resolução do Senado Federal nº 43/01. O expediente foi encaminhado
aos membros da Comissão por meio do OF. CAE nº
11/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – As matérias vão ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência do Senado Federal recebeu Ofício nº 78, de 7 de maio de 2013, do Senador Bendito
de Lira, por meio do qual comunica a impossibilidade
de comparecimento às obras de Transposição do Rio
São Francisco, nos Estados da Paraíba e Pernambuco, no dia 19 de abril, conforme Requerimento nº
271, de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 78/2013/GSBLIR Brasília, 7 de maio de 2013.
Assunto: Devolução de diária não usufruída.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que em virtude de
missão política em Alagoas, não pude comparecer a
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visita às obras da transposição do rio São Francisco
no dia 19 de abril do corrente ano, agendada pela comissão temporária criada para tal finalidade. Diante
da aprovação do requerimento nº 271 de 2013 e consequente crédito de diária em meu favor conforme
processo 010416/13-7, informo a Vossa Excelência
que vou providenciar a devolução da quantia junto ao
departamento financeiro do Senado Federal.
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Sendo o que importa ao ensejo, coloco-me à
disposição.
Atenciosamente, – Benedito de Lira, Senador
da República (PP/AL).
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 352, de
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre
o Projeto de Resolução do Senado nº 1, 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.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Resolução do Senado
nº 30, de 2013, do Senador Romero Jucá, que altera
o Regimento Interno do Senado Federal para disciplinar o processo de votação sobre propostas de emenda à Constituição e projetos de lei complementar nas
comissões.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolução nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno
do Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado
também modifica a referida Norma Interna, seguindo,
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posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do
Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União o
Aviso nº 1.012-GP/TCU, de 2013, na origem, comunicando o recebimento dos ofícios do Presidente do
Congresso Nacional, encaminhando àquela corte de
contas os Relatórios de Contas Públicas referentes ao
exercício de 2012.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 1012-GP/TCU
Brasília, 9 de maio de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento dos Ofícios a seguir relacionados, datados de
25 de abril de 2013, por meio dos quais Vossa Excelência envia os Relatórios de Contas Públicas relativas
ao exercício de 2012.
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OFÍCIOS
ÓRGÃOS
Ofício nº 269 (CN)
Governo Federal
Ofício nº 272 (CN)
Superior Tribunal Militar
Ofício nº 273 (CN)
Superior Tribunal de Justiça
Ofício nº 270 (CN)
Tribunal Superior do Trabalho
Ofício nº 271 (CN)
Conselho Nacional de Justiça
Informo, por oportuno, que os referidos expedientes foram autuados neste Tribunal com o nº de processo TC-006.617/2013-1, e encaminhado ao Relator da
matéria, Senhor Ministro José Jorge.
Respeitosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 10 de maio do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Sr. Senador Blairo Maggi e a Srª Senadora
Angela Portela enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores,
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A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no início deste mês, shows
artísticos, sorteios, plenárias, caminhadas, procissões,
atos públicos, cultos ecumênicos e fóruns de debates
marcaram a passagem, no Brasil, do Dia Internacional
do Trabalho. As atividades celebravam as conquistas
sociais e trabalhistas, alcançadas pelos trabalhadores
e trabalhadoras brasileiros, nos últimos anos. Destaco
com orgulho, um destes motivos, por ter contribuído
diretamente para sua efetivação.
Refiro-me, à garantia conquistada pelos quase
oito milhões de trabalhadores e trabalhadoras domésticas brasileiras, a maioria, mulheres. Com a promulgação, em abril, da Emenda Constitucional nº 72, de 2013,
esta categoria passou a ter direitos e deveres iguais
aos de outros milhões de trabalhadores de nosso país.
A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 66/2012, chamada de “PEC das Domésticas”,
veio quitar uma dívida social com quase oito milhões
de cidadãs e cidadãos brasileiros.
Depois de quase três anos tramitando no Congresso Nacional, a “PEC das Domésticas” foi aprovada, por unanimidade dos senadores, e passou a assegurar aos trabalhadores domésticos, 16 benefícios.
Alguns deles como a jornada definida de trabalho,
de 44 horas semanais e horas extras já estão sendo
aplicados. Outros como o FGTS, o salário-família e o
seguro-desemprego dependem de regulamentação.
Outro motivo para a celebração do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora é o aumento da oferta de postos de trabalho no país. Na última década (2002-2012),
o governo brasileiro gerou 19,3 milhões de empregos
formais, de acordo com dados oficiais. Conforme dados
oficiais, entre 2008 e 2012, o Brasil criou 3,9 milhões
de postos de trabalho. Somente em 2012, foram criados mais de 1,3 milhão de postos de trabalho, como
mostram dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).
Estes números representam um crescimento de
3,43% em relação ao estoque de empregos de dezembro de 2011. Este aumento originou-se do saldo
de 21.619.521 admissões contra 20.317.679 desligamentos. A análise destes dados, feita com recorte
geográfico, mostra que a expansão do emprego foi
generalizada em todas as regiões do país. A região
Centro-Oeste obteve 150.539 (5,33%), o Norte, 71.299
postos (4,20%), o Sul registrou 234.355 postos (3,41%),
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o Sudeste outros 655.282 postos (3,20%) e o Nordeste, 190.367 (3,15%).
Cabe destacar que, em meio à pior crise econômica mundial, o Brasil atingiu em novembro de 2012,
a taxa de 4,9% de desemprego, o menor patamar da
série histórica. Ou seja, um recorde mínimo de desemprego. Diferentemente da realidade vivida no Brasil,
trabalhadores de países da Europa, Ásia, América
do Sul e dos Estados Unidos marcaram o 1º de Maio,
manifestações e confrontos com policiais. Nos países
que estão a enfrentar a crise financeira internacional,
os trabalhadores aproveitaram a passagem do 1º de
Maio para protestar contra medidas de austeridade, fim
da aposentadoria e o aumento do desemprego; fenômeno que afeta milhões de jovens em todo o mundo.
As manifestações ocorridas principalmente em
países, os da Zona do Euro, resgataram a própria origem do Dia Internacional do Trabalho. Em 1886, duas
atividades organizadas por trabalhadores, deram origem ao 1º de Maio. Uma delas foi uma greve realizada em Chicago, nos Estados Unidos, pela redução da
jornada de trabalho de 13 horas para 8 horas diárias.
A outra foi a Revolta de Haymarket, também
realizada em Chicago, e que resultou na morte de
manifestantes e de policiais. Em 1889, o Congresso
Internacional Socialista, realizado em Paris, adotou
todo 1º de Maio, como um dia de manifestações dos
trabalhadores de todo o mundo, em favor da jornada
máxima de 8 horas de trabalho. No Brasil, em 1924,
o presidente da República Artur Bernardes, decretou
feriado nacional para o dia 1º de maio.
No meu Estado de Roraima, o tradicional 1º de
Maio, não foi marcado por comemorações. Mas sim,
por protestos, reclamações, debates e reivindicações.
Em um fórum realizado durante a semana, os trabalhadores e servidores discutiram temas como desenvolvimento energético regional, trabalho decente, reformas
agrária e urbana, regularização fundiária (envolvendo
a questão da Terra Legal e Roraima Legal) e a realidade dos servidores públicos federais, que reclamam
de falta de estrutura e de melhorias salariais.
Os servidores públicos refletiram a respeito das
dificuldades que enfrentam em órgãos importantes
como a Companhia Energética de Roraima (Cerr),
Companhia de Água e Esgotos de Roraima (Caer) e
a Companhia de Desenvolvimento de Roraima (Codesaima). A propósito, em se tratando de funcionalismo
público de Roraima, é importante destacar a luta pela
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aprovação por este Congresso Nacional, da Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) nº 111/2011.
De autoria da deputada federal Dalva Figueiredo
(PT/AP), esta PEC permite aos servidores públicos dos
ex-territórios federais do Amapá e de Roraima, integrar o quadro em extinção da administração federal.
Isto porque, a PEC 111/2011 propõe a alteração no
artigo 31, da Emenda Constitucional nº 19/98, visando
incluir no quadro em extinção do governo federal os
servidores que trabalhavam nos estados do Amapá e
de Roraima, no período de outubro de 1988 a outubro
de 1993, quando da instalação desses estados.
Já aprovada em primeiro turno, pelo plenário da
Câmara dos Deputados, a apreciação da PEC 111,
em segundo turno, está prevista para o dia 15 de maio
e tem mobilizado os servidores que poderão ser beneficiados. Se for aprovada, a PEC 111/201 virá para
esta Casa de Leis, onde poderemos apreciá-la com
mais esclarecimentos sobre seus cálculos e resultados.
Como os servidores federais de Roraima e do
Amapá, eu também estou ansiosa para ver, enfim, ser
quitada, em definitivo, a pendência que o governo federal tem com os servidores – estaduais e municipais
– de Roraima e do Amapá.
De toda forma, analisando o cenário mundial e
olhando pelo retrovisor da história brasileira, podemos
concluir que este 1º de Maio, foi coroado de conquistas.
Fato é que, nos últimos anos, os trabalhadores e tra-
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balhadoras brasileiros têm comemorado o 1º de Maio,
com mais conquistas sociais e econômicas.
Tivemos mais empregos, mais salários, mais
comida, mais moradia e mais creches e pré-escolas.
Por conta de uma opção política, o Brasil reduziu a pobreza e as desigualdades sociais. Nada menos que 40
milhões de pessoas passaram para a Classe Média e
outras 36 milhões estão fora da condição de miseráveis.
Todavia, apesar de tantas conquistas importantes
é necessário destacar que a população que produz a
riqueza e que movimenta a economia, ainda está carece de mais valorização, mais respeito e mais direitos.
Não foi sem razão que em meios às festividades do
Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, os temas mais
destacados, foram a redução da jornada para 40 horas
semanais sem redução de salário, a terceirização, o
fim do fator previdenciário, a democratização da comunicação, a reforma política e o combate ao Projeto
de Lei 4330/2004.
O Brasil respeita mais os seus trabalhadores e
trabalhadoras. Mas ainda tem muito mais a fazer para
garantir a plena cidadania de todos. Era o que tinha a
registrar nesta data histórica. Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 32 minutos.)
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Ata da 68ª Sessão, Não Deliberativa,
em 10 de Maio de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Mozarildo Cavalcanti e da Srª Ana Amélia

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 7 minutos e
encerra-se às 10 horas e 24 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Há número regimental. Declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência comunica ao Plenário
que, nos termos do art. 199 do Regimento Interno do
Senado Federal, no dia 16 de maio próximo, quinta-feira, às 15h30, o Senado Federal devolverá o mandato parlamentar ao Exmo Sr. Senador Luís Carlos
Prestes, e a seu suplente, Abel Chermont, em virtude
da Resolução do Senado Federal n° 12, de 2013,
que declara nula a Resolução da Mesa do Senado Federal, adotada em 9 de janeiro de 1948, que extinguiu
o mandato do Senador Luís Carlos Prestes e do seu
respectivo suplente, Abel Chermont, publicada no Diário do Congresso de 10 de janeiro de 1948.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra à Senadora Ana
Amélia, por permuta com o Senador Cristovam Buarque.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, Senador Mozarildo Cavalcanti, Senadores, nossos telespectadores da TV Senado,
ouvintes da Rádio Senado, todos cantam a sua terra.
Eu também vou cantar a minha.
A minha terra se chama Lagoa Vermelha. Fica no
nordeste do Rio Grande do Sul, na belíssima região de
Campos de Cima da Serra, distante 260 quilômetros
da nossa capital, Porto Alegre, e está hoje fazendo
uma festa muito importante: 132 anos de emancipação
política e administrativa.
Alguns Senadores – o Senador Cristovam e o
Senador Mozarildo ainda não me fizeram esta pergunta – perguntam-me se Lagoa Vermelha tem mesmo o
melhor churrasco do Brasil. E quando vocês fizerem
essa pergunta para mim, eu vou responder: não. La-

goa Vermelha tem o melhor churrasco do mundo, que
é muito melhor do que isso.
A minha terra – e eu nasci no Distrito de Clemente
Argolo, que carinhosamente, quem nasceu ali chama
de Estância Velha, porque era um lugar de fazendas,
de criação de gado, e por isso levou esse nome –, Lagoa Vermelha, sempre me acolheu e é um pedaço do
interior do Estado que me traz lembranças importantes. É uma referência de vida, porque ali eu concluí os
meus estudos no ensino médio e fiz a escola normal.
Nosso querido Senador Cristovam é especialista
em educação. Eu fui professora, Senador Cristovam,
e transformei, vi que é possível. Eu fiz algumas coisas
na escola durante o estágio, que era obrigatório fazer
à época, e tirei nota máxima no estágio, porque levei
os meus alunos do 3o ano... Àquela época, era ensino
primário. Era o currículo do segundo para o terceiro
no início do ano letivo. Você tinha que recuperar os
conteúdos do segundo ano para o terceiro ano. Era
primeiro a comunidade, e depois vinha o estudo do
Estado, a realidade estadual. E eu, então, levei os
meus alunos a conversar com o prefeito da cidade, a
visitar uma agência bancária. E aí as crianças foram
descobrindo uma realidade, porque elas, morando em
uma vila – na época, Vila Gaúcha, hoje Bairro da Gaúcha –, não tinham a oportunidade de chegar próximo
a uma autoridade.
E aconteceu um fato interessante, Senador Cristovam, porque, à época, não havia as calculadoras
automáticas, digitais, nem mesmo o telefone celular,
essas modernidades todas. Era a velha calculadora.
E quando o gerente do banco, usando aquela velha
calculadora, pediu a um aluno que dissesse alguns
números, ele foi somando, números simples, e o menino disse: “Mas como tem cérebro bom essa máquina!”
Era uma conclusão lógica sobre aquilo que ele tinha
que fazer: uma operação, pensando e raciocinando.
Na verdade, essa cidade, Lagoa Vermelha, é a
minha terra, que me deu mais de 80% dos votos que fiz
para o Senado. Então, tenho grande orgulho da minha
terra natal e queria celebrar, portanto, no dia de hoje,
a data de emancipação de Lagoa Vermelha, por inter-
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médio do nosso prefeito, Getúlio Cerioli, pela emancipação e pela prosperidade conquistada ao longo do
tempo, graças ao trabalho, à dedicação e ao orgulho
que os lagoenses têm da sua cidade, do seu Município.
É uma data importante também para os gaúchos,
especialmente os da minha terra, os lagoenses, como
são chamados os meus conterrâneos. Graças ao esforço, trabalho e empenho de gerações, os cidadãos
de Lagoa Vermelha têm levado adiante o nome desse
Município em todos os cenários: regional, estadual e
mesmo nacional.
A propósito, a 17ª Festa Nacional do Churrasco
– que ocorre a cada dois anos e, como eu disse, é o
melhor churrasco do mundo – vai ocorrer, novamente, de 28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2015, com
outros dois importantes eventos: o 22º Rodeio Crioulo
Nacional e o 3º Rodeio Internacional. Na edição deste
ano, mais de 9 toneladas de carne foram consumidas.
Então, faço aqui um convite a todos, brasileiros e
brasileiras, para que nos prestigiem participando desse
grande evento. Faço o convite com tanta antecedência – a festa será em 2015, mas já estou convidando
agora – para que os convidados planejem a visita e
encontrem espaço nas suas agendas.
Hoje, também trago outro tema relevante. Na véspera do Dia das Mães, que celebraremos no domingo,
lembraremos não só das mães que geram os filhos,
mas das mães que adotam filhos, das mães que têm
filhos espirituais. As mães que apoiam crianças, de
alguma maneira, também exercem a maternidade, ao
seu modo e ao seu jeito. O mais importante é o afeto
que a mulher dá a uma criança. É uma espécie, um
tipo de maternidade.
Eu não sou mãe, mas ajudei a criar os meus irmãos. Sou a mais velha de nove, Senador Cristovam.
Portanto, ajudei muito a criar os meus irmãos e senti-me, precocemente, mãe dos meus irmãos e, depois,
dos sobrinhos e de tantos outros. E, no trabalho, acho
que exercemos a influência de certa maternidade
quando ensinamos às pessoas que trabalham conosco alguns procedimentos e alguns aperfeiçoamentos
profissionais.
Portanto, hoje, na véspera do Dia das Mães, eu
queria dizer que recebi da União-Latino-americana
Contra o Câncer da Mulher a nova “Declaração dos
Direitos da Mulher para o Câncer de Mama e de Colo
de Útero para a América Latina”. As novas diretrizes
são resultado de estudos e observações por ativistas e
entidades públicas e privadas para combater os crescentes índices de câncer na região. São propostas de
representantes de sete países: o nosso, o Brasil; Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, México e Venezuela.

E tenho uma especial preocupação com esta
matéria. O Rio Grande do Sul é o Estado que tem o
maior índice de câncer de mama do País, e, também,
com o maior índice de letalidade.
De acordo com os números atualizados dessa
entidade latino-americana, mais de 118 mil mulheres
– vou repetir: mais de 118 mil mulheres – morrerão por
câncer de mama e colo de útero na América Latina
neste ano de 2013. É um número preocupante
Destaco, aqui, as informações desse documento
porque, lamentavelmente, com toda a tecnologia disponível da era digital, o acesso às informações confiáveis
sobre essas doenças ainda é bastante limitado. E é
parte do nosso trabalho, como legisladores, facilitar o
acesso dessas informações à sociedade. Especialmente àquelas da área mais longínqua, que é a área rural.
Essa declaração deve ser disponibilizada, em
breve, para os representantes da Câmara Federal,
Casa Civil, Frente Parlamentar da Saúde, Ministério
da Saúde e do Instituto Nacional de Câncer (Inca). É,
portanto, um documento que serve como um manual
de práticas preventivas.
São 11 ações principais, para que Poder Público
e sociedade consigam, conjuntamente, mudar o quadro do câncer, não apenas no Brasil, mas nos demais
20 países da América Latina.
Para diminuir os riscos de ocorrência do câncer
de mama e de colo do útero, uma das ações destacadas no documento é o estímulo a hábitos saudáveis,
como exercícios regulares, alimentação equilibrada,
moderação no consumo de álcool e o fim do hábito de
fumar. A ciência já comprovou que essas ações reduzem significativamente – e V. Exª, Senador Mozarildo
Cavalcante, que é médico ginecologista, sabe bem do
que estou falando e do que falam esses dados da sua
especialidade – o risco de desenvolver câncer e outras
enfermidades que, com essas práticas, acontecem.
O acesso aos serviços de qualidade para prevenção e detecção precoce dos cânceres da mulher também é destacado no documento e deve ser estimulado.
Entre as iniciativas, estão a mamografia, a vacinação
contra o HPV e o exame Papanicolau.
Cabe destacar, neste ponto, a importância de
ações legislativas para que os serviços públicos de
saúde sejam acessíveis ao maior número possível de
usuárias. A recente Lei nº 12.802, de 2013, é um exemplo. Ela permite ao Sistema Único de Saúde realizar a
cirurgia plástica imediata e reparadora de mama para
as mulheres que tiveram o órgão retirado em decorrência de câncer.
Em vez de dois procedimentos cirúrgicos, será
necessário apenas um: a cirurgia única, se as condições técnicas e de saúde da paciente forem favoráveis.
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Sancionada integralmente pela Presidente da República, Dilma Rousseff, o novo marco legal foi fruto de
um projeto da Câmara dos Deputados (PLC 3/2012),
de autoria da Deputada Federal licenciada Rebecca
Garcia (PP – AM), do qual tive a honra de ser relatora,
aqui no Senado Federal, na Comissão de Assuntos
Sociais, em que teve caráter terminativo e passou, a
meu pedido, para que fosse votado com rapidez no
plenário desta Casa, e sem emendas, para que não
necessitasse de retorno à Câmara Federal. O Senado
fez a sua parte, assumiu o compromisso de celeridade
na votação da matéria, de tanto alcance social. Aliás, a
repercussão do tema na mídia brasileira revela a sua
importância e relevância.
Outro ponto relevante, outro aspecto importante, bastante defendido pela Federação Brasileira de
Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama
(Femama) e pela Sociedade Brasileira de Mastologia,
e destacado na declaração é a importância de atendimento médico de qualidade, no tempo certo, independentemente da classe social.
Neste caso, destaco outra iniciativa legislativa
que caminha na direção desse propósito: a Lei nº
12.732/12, que garante atendimento aos diagnosticados com câncer para que o início do tratamento pelo
SUS ocorra no máximo em até dois meses.
Hoje, um paciente do SUS que tem o diagnóstico de câncer às vezes morre antes de iniciar o tratamento. E todos os especialistas dizem que, iniciado
precocemente o tratamento, as chances de cura são
muito grandes. Ora, se o paciente é notificado que tem
câncer em seu organismo e não iniciar o tratamento,
ele vai esperar pelo SUS por seis, sete ou oito meses.
E aí a doença já consumiu ou tomou conta de outras
partes do seu corpo. A respeito desse assunto vamos
tratar brevemente.
Vale lembrar que esse marco legal foi fruto de
um substitutivo da Câmara dos Deputados, e o projeto original é do ex-Senador Osmar Dias, do qual
tive a honra de ser relatora no Senado. A lei depende
ainda de regulamentações. Aliás, quero informar que,
no próximo dia 21 de maio, a Comissão de Assuntos
Sociais, presidida por nosso colega Waldemir Moka,
acatou a minha sugestão para realizar uma audiência
pública sobre a regulamentação dessa lei que agiliza
o início do tratamento.
Outro ponto relevante da declaração é a necessidade de intensificar os estudos e as pesquisas sobre
câncer, respeitando, obviamente, os direitos individuais.
Nos casos em que o câncer de mama e colo do
útero estão avançados é preciso facilitar o acesso aos
serviços que diminuam a dor e o sofrimento do paciente, com atenção à qualidade de vida.
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É o que prevê o projeto, de minha autoria, em
tramitação na Câmara Federal, que está sob a relatoria da Deputada Jandira Feghali. A proposta inclui
nas coberturas obrigatórias dos planos de saúde o uso
de quimioterapia oral, em domicílio, no tratamento do
câncer. Aceitei e acatei de bom grado a iniciativa de
uma emenda da Deputada Jandira Feghali para que
esse medicamento, que é de alto custo, seja fracionado. Ou seja, o médico tem que determinar o número
de comprimidos necessários para isso; do contrário,
Senador Cristovam, haveria desperdício desnecessário de um medicamento caro e ainda o risco de que
fosse jogado no lixo, o que poderia contaminar nossos reservatórios de água e, assim, sucessivamente.
Portanto, tem dupla importância o fracionamento dos
medicamentos. A iniciativa foi inspirada numa proposta do Instituto Oncoguia para facilitar o tratamento e,
consequentemente, salvar vidas.
Portanto, julgo relevante reforçar essas iniciativas, sobretudo às vésperas do Dia das Mães. O maior
presente que eu posso dar a todas as mães gaúchas
e brasileiras, além de proposições legislativas, como
já informei, são informações, pois sei que prevenção e
detecção no tempo certo, com acesso a serviços médicos e psicológicos de qualidade, são essenciais no
caso do câncer, seja de mama, seja do colo do útero
ou de outro qualquer.
Aliás, na minha família, uma irmã, aos 44 anos,
faleceu com câncer de mama, deixando um filho que,
à época, tinha apenas 4 anos. E eu vi o padecimento
dela no enfrentamento da doença.
Outra irmã, mais jovem do que eu e mais velha do
que a que faleceu, iniciou o tratamento de uma maneira
que surpreendeu os médicos, porque o tratamento faz
a mulher perder o cabelo. A quimioterapia é um processo doloroso, desgastante, estressante, as imunidades
baixam. E minha irmã, que hoje mora em Carazinho, no
início da quimioterapia, passou antes por um salão de
beleza e mandou raspar o cabelo, tirar todo o cabelo.
Então, ela chegou já para iniciar. Penso que essa foi
uma atitude de coragem para o enfrentamento.
Outra amiga, de Pelotas, que também está fazendo quimioterapia, Miriam Bastos dos Santos, professora de universidade, aposentada, uma belíssima
pessoa, da mesma forma. A experiência de vida talvez
tenha lhe dado a sabedoria para o enfrentamento. Já
encerrou a quimioterapia e está muito bem, felizmente,
segundo os médicos. E é uma mãe exemplar!
Então, a essas figuras eu queria dedicar estas
informações, porque elas são vitoriosas. Mesmo a
minha irmã que faleceu também o foi, porque fez um
enfrentamento muito corajoso dessa doença.
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Por fim, eu queria dedicar estas informações também a uma pessoa que mora na cidade histórica de
Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. É uma figura muito
querida para mim, porque foi professora e é mãe do
meu marido, que faleceu há dois anos, minha querida
Dora Cardoso Viana, que fará, em agosto, 95 anos. E
ela ainda me entregou uns paninhos de prato, dizendo:
“Estou te entregando os últimos crochês que acabo
de fazer, porque a vista já não alcança fazer este trabalho”. Então, você, Dora, se estiver ouvindo, receba
a homenagem de todas nós. Com 95 anos, uma mãe
exemplar, zelosa, dedicada, que ensinou as primeiras
letras a todos os filhos, ou seja, exerceu não só a maternidade, mas também o magistério, ensinando os
filhos a ler e a escrever.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera o combate ao câncer uma prioridade. Hoje, inclusive, artigo do jornalista Washington Novaes, muito
conhecido, publicado no jornal O Estado de S. Paulo,
mostra a importância de ampliar o debate sobre as causas do câncer. Mais de 100 mil pessoas morrem todos
os anos, devido à exposição a produtos considerados
cancerígenos, como é o caso do amianto, entre outros.
Então, é preciso, sempre, uma vigilância muito
atenta a essas questões.
Muito obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Ao tempo que convido a Senadora
Ana Amélia para assumir a Presidência, concedo a
palavra ao Senador Cristovam Buarque, do PDT do
Distrito Federal.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Um bom-dia a cada um e a cada uma.
Srª Senadora Ana Amélia, que preside esta sessão, Srªs e Srs. Senadores, o tema de hoje eu acho
que – não resta dúvida – deve ser nossa homenagem
às mães, como a Senadora Ana Amélia inclusive começou fazendo, e, obviamente, à maior das mães, que
é própria cidade da gente.
Eu quero também fazer uma saudação, mas
lembrando que a mãe é duplamente mãe, porque,
entre os seres humanos, nós nascemos duas vezes.
Nós nascemos primeiro biologicamente. Hoje em dia
– não no meu tempo de nascer, mas hoje em dia –,
na maternidade. E cada um de nós nasce outra vez,
intelectualmente, na escola. E é a mãe que provê esses dois nascimentos. É ela que dá à luz e é ela que
leva à escola.
Eu quero falar aqui deste duplo papel que tem
uma mãe: o de dar à luz e o de dar a escola, de levar
à escola.

Se apenas der à luz biologicamente, não está
preparando o filho para o futuro. E aí, Senador Mozarildo, ela está perdendo a chance imensa de receber
dos filhos os presentes que aquelas que educaram os
filhos conseguem: o presente de ver o dia em que o
filho ou a filha começa a ler. Este é um presente maior
do que aquele que a gente compra nas lojas para dar
às nossas mães: o dia em que o filho começa a demonstrar um pendor para uma atividade intelectual,
para a poesia, para a Literatura, para a Matemática,
para a Física.
As mães que não cuidam de levar os filhos às
escolas perdem a chance de ter este presente maravilhoso, que é estar assistindo à formatura de um filho
na faculdade. Tudo isso começa lá atrás quando, bem
pequenininho, o filho ou a filha é levado ou levada
para a escola.
E alguns podem dizer: “Mas as mães que não
estudaram como é que podem levar o filho para a escola?”. Igualzinho às que estudaram. Indo lá, olhando
nos olhos dos professores, vendo se o prédio da escola
está bonito, testando se a merenda é boa.
Não precisa ser educado para saber se uma escola é boa ou ruim. Você quase sente no nariz uma
escola boa e uma escola ruim. Não há escusa para
quem não cuida da educação do seu filho. E se você
sente – mesmo quem não é educado – que a escola
não é boa, cobre, brigue.
Jamais a gente pode imaginar uma mãe que não
fiscaliza, cuida, briga e exige do médico, Senador Mozarildo, como o senhor. Mas ela não cuida, não briga,
não olha o professor. O professor é tão importante
quanto o médico. O médico, é mais urgente a necessidade que a gente tem dele, é ali ou nunca. Mas, do
ponto de vista da construção da pessoa, o médico é,
no mínimo, igualmente importante que cada um do
professores e professoras de uma criança.
Uma mãe que é capaz de fiscalizar com cuidado
o papel e o trabalho de um médico, que é capaz de reclamar de um hospital, ela tem obrigação de acompanhar o trabalho do professor de seu filho e a qualidade
da escola onde ele estuda. Por isso, minha primeira
referência é a este papel duplo de ser mãe: a mãe de
dar à luz e a mãe de levar à escola. Mas, ao mesmo
tempo, esse trabalho não é feito só pela mãe. Aliás,
nenhum dos dois, nem mesmo dar à luz aconteceria
sem o pai. Levar à escola também exige que haja o
pai por perto; a formação vem desse casamento que
há entre a figura paterna e a figura materna.
Por isso, eu quero começar citando aqui referências às mães, começando por aquelas que hoje – aliás,
depois de amanha – vão comemorar o seu dia sem
terem o marido ao lado, acompanhando, cuidando e
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criando a criança sozinha. Essas mães merecem nosso
respeito de uma maneira ainda maior que as outras, e
é cada vez maior o número delas. A mãe que tem que
ser mãe e pai ao mesmo tempo todos os dias. É para
elas que eu quero começar falando.
Mas eu quero falar também, de uma maneira
específica, para as mães de condenados presos, que
nesse dia não vão poder receber o abraço do filho
porque ele está preso por uma condenação. Não faço
diferença aqui do crime que cometeu esse preso. Ele
é filho e a sua mãe tem o direito de ser aqui lembrada.
Falo também para as mães presas, prisioneiras, que
no caso do Brasil está crescendo muito esse número,
de mães que vão estar no domingo longe dos filhos
porque ela, a mãe, cometeu algum crime e recebeu
uma penalidade.
Eu quero falar para as mães de crianças doentes,
tanto aquelas doentes que precisam de um médico e
que nem sempre a mãe consegue, e eu falo tanto para
aquela mãe que tem acesso ao médico, ao remédio e
ao tratamento como para aquela que não tem acesso a
médico, ao remédio e nem ao tratamento. As duas sofrem, mas uma sofre sem ver saída, sem ver luz no fim
do túnel, para que alguém cuide da sua criança. Eu falo
para elas com o carinho, o respeito e a solidariedade.
Eu quero falar para as mães daqueles que são
doentes e que nem os médicos conseguem resolver,
aquelas doenças crônicas, as mães dos autistas, dos
que sofreram paralisia cerebral, dos que têm todos os
tipos de doenças que são crônicas, que nem adianta
procurar o médico buscando a cura, mas apenas a
melhoria da qualidade de vida.
Eu quero falar para aquelas mães que não vão
ter presente domingo porque os filhos estão desempregados, e são muitos, e crescente o número dessas
mães, cujos filhos desempregados não vão poder dar
o presente que gostariam. E para aquelas mães que
têm uma situação ainda muito pior, cujos filhos caíram
na droga. Essas passarão o domingo, Dia das Mães,
certamente, envoltas nas dificuldades de sofrimento
que têm diante da dependência de um filho que está
viciado.
Eu quero falar para as mães que perderam o filho,
que não vão receber presente de um dos filhos ou, talvez, até do único filho que teve, porque ele já não está
mais vivo. Essas mães merecem o nosso respeito, o
nosso carinho, a nossa solidariedade, a nossa compreensão e nossa lembrança, como estou fazendo aqui.
Eu quero falar para as mães cujos filhos estão
distantes, com saúde, estão bem, mas longe e que, por
isso, não vão ter a presença do filho nesse momento.
Eu quero falar para as mães que ficam com medo
durante o dia da violência que seus filhos e filhas podem
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sofrer na rua, que têm medo quando a filha vai para
a faculdade porque não sabe o que vai acontecer no
caminho. Hoje, um número crescente de mães neste
País sofre por causa da violência ao redor.
Eu quero falar para as mães domésticas, aquelas
mães que trabalham como domésticas e que dedicam
mais tempo cuidando dos filhos de outras, para poder
ganhar um dinheirinho, do que dos próprios filhos, ou
que cuidam bem dos filhos das outras que lhes pagam
salário, sabendo que, em casa, os filhos não estão
sendo cuidados, ou que preparam os filhos de outras,
patroas, para irem a uma boa escola, bem vestidos,
carregando livros, sabendo que as suas crianças não
irão para escolas boas, não levarão livros, não vão
aprender para sair desse ciclo da pobreza.
Eu quero falar para todas essas e acrescentar uma
que a Senadora Ana Amélia me lembrou: as mães que
não são biológicas, e que confesso que não tinha lembrado na hora de preparar a minha fala. Essas mães,
que são tanto quanto as outras, do ponto de vista do
carinho, e às vezes muito mais ainda, porque foi uma
opção, não foi uma condição que levou a isso. Essas
mães que escolheram, que fizeram a opção de cuidar
de uma criança e que nem deram à luz biológica, mas
todos os dias dão à luz espiritual, ética, mental intelectual. Para todas essas eu deixo aqui o meu abraço,
dizendo duas coisas mais.
Uma, que quando uma mãe cuida, dá à luz um
menino, uma menina, dá à luz um brasileiro, uma brasileira; mas quando cuida da educação desse menino
ou dessa menina, não está dando à luz o menino ou
a menina, está dando à luz o Brasil. Quando se dá à
luz biologicamente, é um brasileirinho, mas quando se
educa esse brasileirinho, se dá à luz o Brasil inteiro.
As mães dos brasileirinhos, quando educam os filhos,
elas se transformam em mães também do Brasil inteiro.
Mas para isso – e eu concluo – é preciso que cada
um desses brasileirinhos e brasileirinhas deem o melhor
presente que eu sei que uma mãe gostaria de receber:
uma nota boa na escola, um comportamento condigno no dia a dia da vida, um exemplo, para que a mãe
receba o maior dos presentes: o orgulho de ser mãe.
Era isso, Srª Senadora, que eu tinha para colocar.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Parabéns, Senador Cristovam Buarque, pela
ratificação da importância que temos para homenagear e reconhecer a relevância e o papel das mulheres
nesse processo bonito da maternidade. E a maternidade é feita não só biologicamente, da gestante, mas é
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também da mãe que adota, da mãe que ama, da mãe
que espiritualmente cuida de crianças ou de pessoas,
simplesmente. É uma maternidade tão bonita quanto
à da própria mãe que gera ou que pare um filho. Cumprimento o Senador Cristovam.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia; Srs.
Senadores; Srªs Senadoras; Senador Cristovam que
acabou de usar a tribuna, o tema não poderia ser outro
senão o de homenagear as mães. Tanto a Senadora
Ana Amélia quanto o Senador Cristovam fizeram brilhantes pronunciamentos sobre todos os aspectos que
envolvem realmente a maternidade. Não só a maternidade biológica, evidentemente.
Eu tive o prazer de, primeiro, ter uma mãe excelente, que se foi deste mundo no mês de março deste
ano. Portanto, é o primeiro Dia das Mães que eu passo sem minha mãe aqui na terra, mas tenho certeza
de que ela está lá me ouvindo e recebendo minhas
homenagens também.
Igualmente, tive o prazer de ter a mãe de meus
filhos como uma pessoa exemplar que cuidou dos filhos – inclusive era professora e deixou de lecionar
para educá-los e acompanhá-los, além de tantas outras tarefas.
Assim como V. Exªs, também quero homenagear
as mães: minhas irmãs; minhas filhas, que já são mães;
e todas as mães do meu querido Estado de Roraima
e do Brasil inteiro.
É muito importante dizer algumas coisas.
Primeiro, perguntar sobre o porquê do Dia das
Mães no segundo domingo de maio. Aqui no Brasil,
a data foi oficializada pelo Presidente Getúlio Vargas
em 1932. Em 1947, foi incluída no quadro de comemorações da Igreja Católica, que adotou a data em
referência a Maria, mãe de Jesus.
Então, na verdade, embora eu tenha presenciado
algumas críticas quanto ao fato de que algumas datas
se tornam muito mais comerciais do que propriamente de homenagem, eu não vejo desse jeito. Creio que,
como disse o Senador Cristovam, uma mãe sempre
quer receber de presente ao menos um abraço. Mas, se
o filho puder dar um presente, uma lembrança, isso é
muito importante. É evidente que o maior presente que
uma mãe espera receber do filho, além do amor filial,
é que ele, realmente, possa ter condições de estudar
e concluir um curso superior que lhe dê uma profissão.
Porém, é muito importante que – vou falar do aspecto médico, que a Senadora Ana Amélia também comentou – esse dia sirva para reflexão das autoridades

federais, estaduais e municipais para que deem uma
atenção maior à mulher que vai ser mãe principalmente, porque ainda é triste ver o índice de mortalidade
materna no parto ou no pós-parto. É muito triste ver
que no Brasil ainda existe isso. E pior: muitas mães
por este Brasil afora, principalmente nas regiões mais
distantes, do interior, não têm sequer o cuidado de
um médico no seu pré-natal, na hora do seu parto e,
às vezes, nem de uma parteira devidamente instruída
para fazer partos. Mas, mesmo nas maternidades no
Brasil, formalmente, ainda acontece, infelizmente, um
índice grande de mortalidade materna.
Então, é importante realmente – e isso eu aprendi
lá na faculdade, na década de 60 – que, se cuidarmos
de duas áreas na saúde, que são a mulher e a criança, estamos cuidando de 80% dos problemas gerais.
Agora, é evidente que há doenças, como citado pela
Senadora Ana Amélia, como o câncer, que pode, a
qualquer momento, atingir uma pessoa. Minha mãe
teve um câncer aos 70 anos de idade. Felizmente, foi
bem-sucedida na cirurgia e sobreviveu muitos anos
depois disso.
Agora, é importante também dizer para todas
as mães, e aí repito, para todas as mães de um modo
geral, tanto aquelas que têm um filho através do seu
ventre como aquelas que adotam e que ajudam a
criar crianças... Há até uma propaganda interessante
que está aparecendo na televisão que diz que a mãe
pode ser um avô, uma avó, pode ser a tia, pode ser a
irmã ou pode ser, às vezes, alguém que adote. A mãe
se caracteriza não só pelo aspecto do dar à luz uma
criança, ou, como nós falamos tecnicamente, através do
seu parto, trazer uma criança ao mundo. Mas o importante é que não deixemos nunca de realmente pensar
na sua importância. Eu quero repetir: é fundamental!
Nós temos, agora, uma Presidente da República
mulher, então, que ela, realmente, reforce a atenção
à saúde e a outros aspectos sociais das mulheres do
Brasil.
Acho que mãe é uma coisa tão forte no coração e na mente de cada um que, realmente, mesmo
quando, como eu disse, elas se vão, nós, na verdade,
temos aquela sensação, logo no momento, de uma
perda enorme, mas, depois, assimilamos aquilo como,
às vezes, o fim de um sofrimento por uma doença ou,
então, porque realmente, no caso daqueles que são
religiosos, acreditamos que Deus a chamou.
Eu quero finalizar lendo aqui um poema de Carlos Drummond de Andrade que fala justamente isso.
O título é “Para Sempre”:
Por que Deus permite
que as mães vão-se embora?
Mãe não tem limite,
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é tempo sem hora,
luz que não apaga
quando sopra o vento
e chuva desaba,
veludo escondido
na pele enrugada,
água pura, ar puro,
puro pensamento.
Morrer acontece
com o que é breve e passa
sem deixar vestígio.
Mãe, na sua graça,
é eternidade.
Por que Deus se lembra
– mistério profundo –
de tirá-la um dia?
Fosse eu Rei do Mundo, [diz o poeta]
baixava uma lei:
Mãe não morre nunca,
mãe ficará sempre
junto de seu filho
e ele, velho embora,
será pequenino
feito grão de milho.
Então, dedico esse poema àqueles que perderam
suas mães. Eu, como disse, perdi recentemente a minha e ainda, lógico, a tenho muito viva na memória e
tenho certeza de que vou morrer também com a imagem dela presente na minha mente, no meu coração.
Eu encerro, Senadora Ana Amélia, mostrando
que, realmente, o dia talvez em que o ser humano mais
se emociona, mais se envolve é justamente o dia da
homenagem às mães.
Então, que depois de amanhã, dia 12 de maio,
conforme foi estabelecido pelo Presidente Vargas aqui
no Brasil, sempre no segundo domingo do mês de maio,
seja sempre lembrado por todos os filhos, de maneira
carinhosa e afetiva.
Concluo mandando um abraço especial a todas
as mães do meu Estado de Roraima e também às
mães do Brasil inteiro.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Mozarildo.
A Senhora Presidente da República adotou, em
7 de maio de 2013, e publicou no Diário Oficial da
União de 8 de maio de 2013, a Medida Provisória n°
613, de 2013, que institui crédito presumido da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins na venda de
álcool, inclusive para fins carburantes; altera a Lei n°
10.865, de 30 de abril de 2004, e a Lei n° 11.196, de
21 de novembro de 2005, para dispor sobre incidência das referidas contribuições na importação e sobre
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a receita decorrente da venda no mercado interno de
insumos da indústria química nacional que especifica,
e dá outras providências.
Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução n° 1,
de 2002-CN, e do art. 10-A do Regimento Comum,
está assim constituída a Comissão Mista incumbida
de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Bloco Parlamentar da Maioria
(PMDB/PP/PSD/PV)
Titulares
Eunício Oliveira
Francisco Dornelles
Sérgio Petecão
Paulo Davim
Ricardo Ferraço
Suplentes
1. Ana Amélia
2. Kátia Abreu
3. Romero Jucá
4.
5.
Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB/PSOL)
Titulares
Wellington Dias
Acir Gurgacz
Rodrigo Rollemberg
Inácio Arruda
Suplentes
1. Eduardo Lopes
2. Randolfe Rodrigues
3. Walter Pinheiro
4. Zezé Perrella
Bloco Parlamentar Minoria
(PSDB/DEM)
Titulares
Aloysio Nunes Ferreira
José Agripino
Cássio Cunha Lima
Suplentes
1. Jayme Campos
2. Alvaro Dias
3. Paulo Bauer
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DEM

Bloco Parlamentar União e Força
(PTB/PR/PSC/PPL)
Titulares
Eduardo Amorim
Gim

Titular
Mendonça Filho
Suplente
1. Não está especificado.

Suplentes

PR

1. Alfredo Nascimento
2. Armando Monteiro
DEPUTADOS

Titular
Anthony Garotinho
Suplente

PT
Titulares

1. Também não foi indicado;
PSB

José Guimarães
Valmir Assunção

Titular

Suplentes

Dr. Ubiali

1. Sibá Machado
2. Luiz Couto

Suplente
PMDB

1. Não foi indicado.
PDT

Titulares
Eduardo Cunha
Marcelo Castro

Titular
André Figueiredo

Suplentes
1. Darcísio Perondi
2. Edinho Araújo

Suplente
1. Salvador Zimbaldi
Bloco (PV/PPS)

PSD
Titulares
Eduardo Sciarra
Eleuses Paiva

Titular
Também não foi indicado.
Suplente

Suplentes

1. Idem.
PTB

1. Guilherme Campos
2. Heuler Cruvinel
PSDB

Titular
Jovair Arantes

Titular
Carlos Sampaio
Suplente
1. João Campos

Suplente
1. Antonio Brito
PRB*

PP

* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.

Titular
Arthur Lira

Titular
George Hilton

Suplente
1. Roberto Britto

Suplente
1. Jhonatan de Jesus
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É o seguinte o calendário de tramitação da Medida Provisória em referência:
– Publicação no Diário Oficial da União: 8-52013.
– Designação da Comissão: 10-5-2013.
– Instalação da Comissão: 24 horas após designação.
– Emendas: até 14-5-2013 (6 dias após a publicação).
– Prazo na Comissão: Declaração incidental
de inconstitucionalidade do caput do art. 5º
da Resolução do Congresso Nacional nº 1,
de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo
Tribunal Federal ao Congresso Nacional na
sessão do SF de 15 de março de 2012, e feita
a comunicação à Câmara dos Deputados por
meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
– Remessa do processo à Câmara dos Deputados:
– Prazo na Câmara dos Deputados: até 4-62013 (até 28º dia).
– Recebimento previsto no Senado Federal:
4-6-2013.
– Prazo no Senado Federal: de 5-6-2013 a 186-2013 (42º dia).
– Se modificado, devolução à Câmara dos
Deputados: 18-6-2013.
– Prazo para apreciação das modificações do
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados:
de 19-6-2013 a 21-6-2013 (43º ao 45º dia).
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a
partir de 22-6-2013 (46º dia).
– Prazo final no Congresso: 6-7-2013.
A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Ofícios das Lideranças:
Of.nº 105/2013-BLUFOR
Brasília, 8 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores
Eduardo Amorim e Gim, como membros Titulares e os
Senadores Alfredo Nascimento e Armando Monteiro,
como membros Suplentes, para integrarem a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº
613, que “Institui crédito presumido da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS na venda de álcool,
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inclusive para fins carburantes; altera a Lei nº 10.865,
de 30 de abril de 2004, e a Lei nº 11.196, de 21 de
novembro de 2005, para dispor sobre incidência das
referidas contribuições na importação e sobre a receita
decorrente da venda no mercado interno de insumos
da indústria química nacional que especifica, e dá outras providências”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC.
Ofício nº 135-L-Democratas/13
Brasília, 8 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Mendonça
Filho para integrar, como membro titular, a Comissão
Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória
nº 613/13, que “Institui crédito presumido da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na venda do
álcool, inclusive para fins carburantes; altera a Lei nº
10.865, de 30 de abril de 2004, e a Lei nº 11.196, de
21 de novembro de 2005, para dispor sobre incidência das referidas contribuições na importação e sobre
a receita decorrente da venda no mercado interno de
insumos da indústria química nacional que especifica,
e dá outras providências”.
Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas.
Of.B/nº77/13
Brasília, 8 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Dr. Ubiali (PSB-SP), como titular, da Medida
Provisória nº 613, de 2013, “Institui crédito presumido
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na
venda de álcool, inclusive para fins carburantes; altera a Lei nº 10.965, de 30 de abril de 2004, e a Lei nº
11.196, de 21 de novembro de 2005, para dispor sobre
incidência das referidas contribuições na importação
e sobre a receita decorrente da venda no mercado
interno de insumos da indústria química nacional que
especifica, e dá outras providências.”, em substituição
ao Deputado Beto Albuquerque.
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido para fazer uso da palavra o Senador
Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
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orador.) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia, que
preside esta sessão, Senador Mozarildo Cavalcanti, eu
não poderia deixar, nesta sexta-feira que antecede o
Dia das Mães, de trazer a minha homenagem a todas
as mães de Brasília, a todas as mães brasileiras e, por
que não dizer, a todas as mães desse nosso querido
Planeta Terra.
Não poderia deixar de iniciar, Senador Mozarildo,
Senadora Ana Amélia, reconhecendo-me como um
ser privilegiado pela mãe que tenho. Sou filho de uma
mãe que teve 15 filhos, criou os 15 filhos, tem, hoje,
42 – às vezes, até perco a conta – ou 43 netos e 16
bisnetos. O certo é que a minha neta, que nascerá em
julho, a minha primeira neta, Senador Mozarildo, será
a centésima pessoa da família. Mulher extremamente
moderna, atuante e generosa, é uma pessoa que, aos
82 anos, se renova a cada dia.
Não poderia, também, deixar de registrar a mãe
com quem convivo, é a mãe dos meus filhos, querida
Márcia, companheira, que divide as tarefas profissionais, de excelente profissional que é, com a tarefa,
também, de mãe, sempre muito carinhosa, muito generosa, muito atenta. Ficamos muito felizes em ver os
nossos três filhos bem encaminhados na vida.
E a terceira mãe, de uma relação familiar mais
próxima, é a futura mãe da minha neta, casada com
o meu filho, o Ícaro, a Loiane, que deverá dar à luz,
em julho, a essa figurinha preciosa, tão aguardada
por todos nós.
Mas eu gostaria, nesse momento, depois de fazer
esse registro muito pessoal, de cumprimentar todas
as mães brasileiras, dizendo do enorme desafio que
temos, no Senado Federal, todos nós, no Congresso
Nacional, de propiciar, por meio de políticas públicas,
por meio do avanço da legislação brasileira, de ações
concretas do Poder Público, seja o Poder Executivo,
seja o Poder Legislativo, seja o Poder Judiciário, não
apenas o reconhecimento de direitos, mas a ampliação desses direitos por intermédio de políticas públicas bem sucedidas.
Ainda vivemos num País que, embora registre muitos avanços nos últimos anos, com políticas de inclusão
social, fazendo com que pessoas tenham deixado a
condição de pobreza para ingressar na classe média,
ainda temos pessoas vivendo em muita dificuldade
e em um grau de muita desigualdade no nosso País.
Ainda vivemos, infelizmente, num país em que as
mulheres recebem menos do que os homens por uma
mesma tarefa, por um mesmo serviço, por uma mesma
atividade profissional. Temos um número enorme de
mulheres que são chefes de família, que lideram as
suas famílias e que detêm uma responsabilidade cada
vez maior. Ainda temos, num país de cultura machis-

ta, muitas mulheres que desempenham a segunda,
a terceira jornada de trabalho. Portanto, precisamos
também avançar, evoluir nos nossos costumes – e
estamos fazendo isso, mas precisamos fazer de forma
muito mais profunda.
Precisamos também cobrar a implementação de
políticas de governo que possam dotar as nossas cidades, o nosso País de creches de boa qualidade, de
creches que possam receber essas crianças e possam
acolhê-las com carinho, com atenção, com dedicação,
para que as mães possam ter tranquilidade para desempenhar as suas atividades profissionais.
Aqui, no Distrito Federal, nesse sentido, vivemos
um completo desrespeito à condição das mulheres, à
condição das mães e à condição das crianças, porque
temos um governo que, até aqui, não investiu praticamente nada na construção de creches.
Eu tive a informação, Senadora Ana Amélia, de
que o FNDE fará, ele próprio, a licitação para a construção de creches no Distrito Federal dada a incompetência do Governo do Distrito Federal em fazê-lo.
No ano passado, o governo tinha disponíveis R$9
milhões no seu orçamento, uma quantia pequena, e,
ainda assim, foi incapaz de utilizar esses valores para
a construção de creches.
Sabemos que o Ministério da Educação, por meio
do FNDE, disponibiliza uma quantia grande de recursos para os Estados construírem as suas creches,
mas a incompetência do Governo do Distrito Federal
não tem permitido a utilização desses recursos para a
construção de creches, o que levou a essa informação
de que o próprio governo licitará as creches no âmbito
do Distrito Federal.
Hoje, também temos um problema que aflige,
profundamente, as mães de todo o Brasil, que é o
problema das drogas, especialmente do crack. Precisamos enfrentar essa questão com toda profundidade,
com toda a importância que ela tem. Percebemos, nas
conversas que temos quando andamos pela cidade, a
aflição das mães, a impotência delas em função da pouca eficiência do Estado no combate ao uso de drogas.
Outro dia, Senadora Ana Amélia, eu estava participando de uma reunião do Conselho Comunitário
de Segurança de Sobradinho e fiquei chocado, absolutamente chocado, com o depoimento de uma mãe,
que revela o estado em que estamos vivendo, a situação precária de abandono que estamos vivendo no
Distrito Federal.
Em primeiro lugar, o representante da Polícia Militar que estava participando daquela reunião do Conselho Comunitário se referiu a Sobradinho como uma
cidade que tem 74 escolas públicas ou particulares,
mas disse que o Batalhão Escolar só tinha condições
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de atender a quatro escolas da Região Administrativa
de Sobradinho. Fiquei impressionado com aquele dado:
74 escolas e apenas 4 atendidas pelo Batalhão Escolar.
Em seguida, uma mãe se levantou e fez um depoimento chocante. Ela disse que, há algum tempo, morar
perto da escola era uma característica que valorizava
a casa, que valorizava aquele bem, porque facilitava a
ida da criança à escola, seu acompanhamento, levá-la
e buscá-la. Ela disse – e vejam a gravidade disto! – que,
agora, morar perto da escola era um suplício, porque
a porta da escola tinha se transformado em ponto de
tráfico de drogas. Imaginem que cenário degradante
de um futuro que é esse relatado por essa mãe da cidade de Sobradinho: a preocupação de morar perto da
escola em função do assédio que as crianças sofrem
em relação às drogas.
Portanto, neste momento de homenagem às mães
brasileiras, às mães que passam por cima de todos
os sacrifícios, que mostram imensa dedicação, imenso amor, imensa doação e que, superando todas as
dificuldades, todos os obstáculos, conseguem garantir aos filhos acolhimento e uma perspectiva de novos
horizontes, pois amor de mãe é um amor infinito, nós
aqui, neste momento, também temos de nos cobrar e
cobrar de todas as autoridades, do Poder Legislativo,
do Poder Executivo, dos governos estaduais, do Governo Federal, dos governos municipais, a efetivação
de políticas públicas que de fato venham a contribuir
para a melhoria da qualidade de vida das pessoas em
nossas cidades e que possam garantir tranquilidade
às mães de todo o Brasil para trabalhar sabendo que,
ao se deslocarem para o trabalho, seus filhos estarão
seguros numa creche, sendo bem tratados, tranquilidade para as mães saberem que seus filhos já terão,
desde cedo, acesso a uma educação infantil de boa
qualidade e, posteriormente, a uma educação básica
de qualidade e que seus filhos poderão ingressar nas
universidades ou no ensino técnico e tecnológico e
crescer na vida, tranquilidade para as mães, quando
seus filhos adolescentes, jovens, saírem à noite para
se divertir, saberem que poderão voltar em segurança
depois de se divertirem com os amigos, não correndo
os riscos que hoje correm em praticamente todas as
grandes cidades brasileiras.
Vivemos num país em que os jovens são os maiores protagonistas e as maiores vítimas da violência, e
a implementação de uma cultura de paz, uma cultura
de paz nas escolas, uma cultura de paz nas cidades,
uma cultura de paz no País, certamente contribuiria
para a tranquilidade das mães.
Este, certamente, será o melhor presente que
o País pode dar às suas mães: a implementação de
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políticas públicas efetivas, eficientes, que possam
contribuir para melhorar a qualidade de vida de todos.
Portanto, neste momento, homenageio todas as
mães: as mães do Distrito Federal, as mães brasileiras,
as mães de todo o Planeta, as mães que, certamente,
contribuem para construir cidades melhores, países
melhores e também, sobretudo, uma vida melhor, as
mães que nos transmitem os primeiros sentimentos
de amizade, de segurança, de amor, de conforto, de
solidariedade. Portanto, são sentimentos que, mais do
que nunca, precisamos não apenas preservar, mas
difundir, promover, na nossa convivência no dia a dia
com todas as pessoas.
Este é o registro, prezada Senadora Ana Amélia,
que eu gostaria de fazer no dia de hoje.
Muito obrigado.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia – Bloco/PP –
RS) – Cumprimento-o, Senador Rodrigo, e também
festejo a chegada do seu primeiro neto. Que ela seja
muito feliz. Parabéns! Realmente, ter uma mãe em
plena atividade aos 82 anos, ainda ensinando aos filhos, aos netos e aos bisnetos, é um privilégio, uma
dádiva. Eu, lamentavelmente, perdi a minha mãe há
dois anos – ela estava com 85 anos – e sei o que é ter
uma mãe ainda ao seu lado, dando conselhos. Então,
parabéns ao senhor!
Eu tive a chance de ter várias mães. Uma delas,
a Dª Rosita Dorneles Ache, também faleceu. Ela foi
minha mãe durante quatro anos. Fui uma espécie de
filha adotiva dela, lá em Cachoeira do Sul. Foi mãe tão
atenciosa quanto imagino que seja a mãe do Senador
Valdir Raupp, que vive lá no meu Estado, em Capão
da Canoa”.
Então, fico muito feliz com essas referências a
todas as mulheres. Não fui mãe biológica, mas me
considero mãe de muitos, meus irmãos, meus sobrinhos, muitos amigos e também meus colaboradores,
especialmente as mulheres.
Com a palavra o Senador Valdir Raupp, como
orador inscrito.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sra Presidente, Senadora Ana Amélia, coincidentemente, ontem, eu estava aqui fazendo um pronunciamento e V. Exa estava presidindo a sessão. V. Exa fica
muito bem na Presidência.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cuidado, porque o Presidente Renan Calheiros
não vai gostar disso.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – É
um orgulho para as mães e para as mulheres!
Sra Presidente, foi com grande satisfação e esperança que o povo de Rondônia recebeu a notícia,
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veiculada no final do ano passado, de que serão investidos cerca de R$7,3 bilhões no segmento de aviação
regional em nosso País.
Com previsão de 800 novos aeroportos a serem
construídos no Brasil, projeta-se que cada município
com até 100 mil habitantes deverá ter um aeroporto a,
no máximo, cem quilômetros de distância da sua sede.
Trata-se, Srª Presidente, de medida das mais necessárias e esperadas, notadamente para a gente do
interior e de nossa Amazônia, cujas distâncias são muito
grandes. Um país de dimensões continentais como o
nosso, cujas distâncias impelem, não raro, dias de viagem terrestre, requer uma infraestrutura aeroportuária
bastante ramificada e que atenda aos diversos pontos
de nossa geografia, além de passagens mais baratas,
porque elas estão muito, muito caras, principalmente
para Rondônia. Se deixarmos para tirar uma passagem para Rondônia na última hora, ela pode chegar
a até R$5 mil. Isso é uma loucura! É preciso colocar
um limite nessa situação!
Para os Estados da Amazônia, Srª Presidente,
o plano de expansão da aviação regional assume relevância ainda maior. Nessa primeira etapa, mais de
R$1,7 bilhão será investido em 67 aeroportos da Região Norte, objetivando melhorar, aprimorar e ampliar
o acesso da população ao serviço de transporte aéreo
regional e de média distância.
Em Rondônia, Srª Presidente, será beneficiado o
aeroporto de Porto Velho, que já está com superlotação. Tenho pedido também os fingers, aqueles túneis
de embarque, que a grande maioria dos aeroportos
em capitais já tem. Rondônia ainda não os tem, mas
a Infraero está projetando para lá alguns fingers, alguns túneis de embarque desses, porque, no período
da chuva, é muito difícil pegar um avião no pátio do
aeroporto sem os túneis de embarque. Então, o aeroporto de Porto Velho será beneficiado.
Também será beneficiado o aeroporto de Guajará-Mirim, que está interditado. É um aeroporto grande, que, neste momento, está interditado pela Aeronáutica devido a problemas na pista e na estação de
passageiros.
Será beneficiado o aeroporto de Ariquemes, que
é a cidade do nosso Governador, Confúcio Moura, que
foi Prefeito lá por dois mandatos. Estão até ampliando
a pista agora, por conta do Estado, mas entrou também
nesse programa de ampliação dos nossos aeroportos.
O aeroporto de Pimenta Bueno também será beneficiado. É um aeroporto com pista já pavimentada,
com balizamento noturno, o que veio a melhorar muito,
e que será melhorado ainda mais.
Também foi beneficiado o aeroporto de Vilhena,
um aeroporto que recebe voos regionais da Trip, da

Passaredo, o aeroporto de Ji-Paraná, centro do Estado,
onde V. Exª já esteve, na feira Rondônia Rural Show,
na sua primeira edição – a segunda será, agora, do
dia 23 ao dia 26 de maio. É uma cidade que tem tido
grandes eventos: as feiras agropecuárias que estão
entre as maiores do norte do Brasil. Então, o aeroporto de Ji-Paraná é muito importante, também, e já está
com problema, devendo ser melhorado.
E o aeroporto de Cacoal, cidade que me acolheu
quando fui para Rondônia, saindo do Rio Grande do
Sul, de Santa Catarina, há 35 anos, onde fui vereador,
com muito orgulho de ter representado o povo de Cacoal. Fui o primeiro vereador, da primeira legislatura,
e o mais votado da cidade. Então, é uma cidade que
amo muito, a nossa querida cidade de Cacoal, que
também já tem voos regionais, da Azul, mas que deve
ser melhorado ainda mais.
Estamos pedindo ao Ministro da Aviação Civil,
Ministro Moreira Franco, do meu Partido, à Anac, à
Infraero e ao Governo que também coloque nesse
programa de melhoria de aeroportos o aeroporto de
Costa Marques, uma cidade de fronteira, uma cidade
histórica do nosso Estado. O aeroporto já é pavimentado, mas tem uma pista ainda um pouco precária, que
precisa ser melhorada, tanto a pista quanto a estação
de passageiros de Costa Marques, uma cidade turística, uma cidade bela, muito agradável, cidade que a
Deputada Marinha Raupp ama muito também, tanto
Costa Marques quanto São Francisco, Seringueiras,
Alvorada, toda aquela região da BR-429, São Miguel.
Ela tem trabalhado muito pela pavimentação da BR-429.
Já está em fase de conclusão. Uma obra de mais de
R$400 milhões, que veio melhorar a vida daquele povo.
Eu também colocaria aqui o aeroporto de Rolim
de Moura, cidade onde fui Prefeito por duas vezes. O
aeroporto tem uma pista grande. Comprei o terreno
pela Prefeitura, fiz a primeira pista, que ainda é de
cascalho, São dois mil metros de pista. Dá para pousar, numa emergência, até um Boeing. Mas ela ainda
não está pavimentada e o aeroporto ainda não tem
estação de passageiros. Então, estamos pedindo para
colocar no plano, no programa, também o aeroporto
de Rolim de Moura.
E, por último, o aeroporto de Machadinho do Oeste,
uma cidade na fronteira, quase que na tríplice fronteira com o Amazonas e o Mato Grosso, que vai receber,
agora, uma usina, a Usina Tabajara, de 350 megawatts,
e teve assentamentos do Incra, também em grandes
proporções, com assentamentos de produtores rurais.
Então, estou pedindo para que também seja incluído no
programa o aeroporto de Machadinho do Oeste.
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Como representante de Rondônia, fico particularmente entusiasmado com esses novos e auspiciosos planos para a nossa infraestrutura aeroportuária.
Desta tribuna, sempre lutei incansavelmente por
recursos e projetos visando à estruturação dos nossos
portos e aeroportos, absolutamente essenciais para a
escalada de desenvolvimento de nossa região.
O fato, Srª Presidente, é que o marco representado pela Zona Franca de Manaus, cujo polo de
produção e distribuição acabou por desenvolver uma
crescente infraestrutura regional, dá-nos a chance e
a oportunidade de seguir esse ciclo de crescimento e
progresso econômico da Amazônia.
Quem vai a Porto Velho, hoje em dia, espanta-se
com a velocidade dos novos empreendimentos, que,
em todo momento, surgem em nossa capital, como,
por exemplo, as usinas de Santo Antônio e de Jirau,
que empregam mais de 30 mil trabalhadores. Foram
treinados e capacitados mais de 12 mil trabalhadores,
mão de obra especializada que, mesmo ao final das
usinas, ficará em Porto Velho para outras empreitadas,
para outros empreendimentos.
Eu conversava recentemente com a Presidente
Dilma Rousseff. Antes de ontem, conversei com ela
num jantar na residência oficial da Vice-Presidência
da República, o Palácio do Jaburu, e ela me disse que
quer ir a Rondônia. O Governo do Estado planeja lançar o maior programa de investimentos na história de
Rondônia. Serão investidos em torno de R$2 bilhões
em obras de infraestrutra no Estado de Rondônia, em
rodovias; em construções de delegacias de polícia, de
presídios, de escolas, de hospitais; em asfaltamento urbano. Enfim, será o maior programa de obras da história
do Estado de Rondônia. Ele será lançado em breve. E
a Presidente Dilma Rousseff está fazendo questão de
ir lá, para acompanhar de perto o lançamento dessas
obras, desses investimentos.
Esse notável e vertiginoso crescimento urbanístico
de Porto Velho fez até com que a população reivindicasse a mudança do antigo Aeroclube para uma área
mais afastada do centro, possibilitando sua ampliação
e seu pleno funcionamento.
A antiga área do Aeroclube, que é uma área da
União e que deve ser repassada ao Município de Porto
Velho, à Prefeitura de Porto Velho, é uma área de 78
hectares, no centro da cidade de Porto Velho, e vai ter
outra destinação. Mauro Nazif, que foi Deputado aqui,
no Congresso, foi eleito prefeito e está adquirindo outra
área, para mudar de lugar o Aeroclube. Vai pagar R$3
milhões numa área, para mudar de lugar o Aeroclube,
e vai ganhar uma área que está avaliada em aproximadamente R$50 milhões, que fica no centro da cidade
e que tem 78 hectares, que vai ter outras destinações.
Vai ser construído um centro de multieventos. Já
coloquei uma emenda no Ministério do Turismo, que
vai girar em torno de R$20 milhões. Já há R$9 milhões
empenhados; devem ser empenhados os outros R$11
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milhões. Nesse centro de multieventos, serão feitos os
grandes eventos populares de Porto Velho.
Possivelmente, ali também será construído o Centro Administrativo, com a Prefeitura e com as Secretarias da Capital, que estão em instalações precárias.
Também será construído o estádio de futebol, porque, hoje, o nosso antigo estádio Aluízio Pinheiro, que
é um estádio que serviu muito a Porto Velho, aos times
de Porto Velho, está condenado. Suas arquibancadas
estão, parcialmente, condenadas. Ele fica no centro da
cidade, muito imprensado também. Será preciso haver
uma área maior para se construir um novo estádio. Já
estou trabalhando também num projeto para se construir um estádio novo em Porto Velho.
Então, essa área vai dar para abrigar todos esses
espaços, essa área do antigo Aeroclube.
Obras, portanto, como a Ponte Binacional de
Guajará-Mirim, que abre a porta do Oceano Pacífico
para as nossas exportações, e as usinas de Jirau e de
Santo Antônio, como já falamos, simbolizam e solidificam esse novo horizonte de crescimento e desenvolvimento para Rondônia.
Nesse sentido, caros Colegas, o anunciado plano
de expansão em nossa aviação regional terá especial
relevância no desenvolvimento dos Estados do Norte,
com reflexos diretos para o atual processo de crescimento em suas economias.
Ademais, a ampliação de nossa infraestrutura
aeroportuária, além de trazer mais conforto e segurança à população local, possibilitará um maior fluxo de
mercadorias e serviços para a região e um intercâmbio maior não somente de caráter econômico, mas,
sobretudo, de caráter social e cultural.
É, portanto, com incontido entusiasmo que recebemos a notícia dos novos investimentos do Governo
em nossa rede de aeroportos, movidos pela convicção
de que tal medida representa um passo absolutamente
decisivo em nossa escalada rumo ao progresso e ao
desenvolvimento sustentável.
Srª Presidente, para encerrar aqui minha fala,
lembro que, ontem, falei desta tribuna sobre nossas
rodovias. Eu vou a Rondônia, amanhã de manhã, para
participar de outros eventos, em Theobroma, em Buritis,
em São Francisco e em Seringueiras, com a Deputada
Marinha Raupp e com o Governador Confúcio Moura.
Na segunda-feira, vamos percorrer a BR-364, com o
General Fraxe, com alguns técnicos do DNIT nacional
e da seção do DNIT de Rondônia, com os Senadores
Acir Gurgacz e Ivo Cassol, que são membros também,
assim como eu, da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Vamos percorrer o pior trecho da BR-364, que
é o Lote 2, que já foi licitado. Foi dada ordem de serviço em setembro do ano passado, mas as máquinas
só entraram ali no domingo passado. Como falei ontem na tribuna, isso gerou uma polêmica muito grande
na Comissão de Infraestrutura, nesta semana, com o
Presidente Collor, que é muito diligente.
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Quero parabenizar o Presidente Collor, porque,
em todas as semanas, nas quartas-feiras, às 7h30, ele
começa a reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura e tem feito, recebido e realizado relatórios
frequentes das obras de infraestrutura de Rondônia.
Os últimos relatórios que ele tinha recebido davam
conta de que as máquinas já tinham entrado na obra,
mas o Senador Acir passou por lá, no sábado, dia 4,
e não havia máquina nenhuma. A ordem de serviço foi
dada em setembro do ano passado, mas as máquinas
entraram ali no domingo, dia 5. Olhem só: ele passou
por lá no sábado, e as máquinas entraram no domingo. Então, não tinha como a Comissão saber que já
havia máquina lá. Mas havia poucas máquinas, não a
quantidade de máquinas de que falaram.
Depois de segunda-feira, quero voltar a esta tribuna, para parabenizar o General Fraxe, Diretor-Geral
do DNIT, o Ministro César Borges e toda a equipe do
DNIT, pelo esforço e pelo empenho que estão fazendo,
para resolver a questão das nossas BRs em Rondônia.
Por último, quero, aqui, homenagear as mães. E
eu começaria pelas gaúchas, por V. Exª, que preside
esta sessão. A minha mãe não é gaúcha, mas mora no
Rio Grande do Sul, em Capão da Canoa. Ela está com
83 anos e, graças a Deus, é muito forte, firme e forte!
Não sei se ela está me assistindo neste momento. Ela
gosta muito de assistir à TV Senado, para acompanhar
as sessões e ver-nos falar.
Então, quero, neste momento, render minhas homenagens a todas as mães do Brasil e de Rondônia.
Este é um dia especial. Em meu nome e em no nome
da Deputada Federal Marinha Raupp, que é mãe também, que é mãe da Cristiane, nossa filha, e do Valdir
Filho, rendo homenagens a todas as mães do Brasil
e de Rondônia.
A mãe é a estrutura maior do núcleo familiar, é
ela que sustenta os pilares da família. Então, quero,
neste momento, homenagear todas as mães da tribuna do Senado Federal. Quero dizer que a mãe é um
ser sagrado a quem Deus deu o dom de gerar a vida.
Quero render todas as minhas homenagens à minha
mãe e a todas as mães do Brasil, em especial às mães
do meu querido Estado de Rondônia.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Cumprimento-o, Senador Valdir Raupp. Especialmente,
nós nos associamos à homenagem que V. Exª e os demais
Senadores já fizeram às mães brasileiras, às mães de Rondônia, do Rio Grande e de todos os Estados brasileiros.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa, como membros titulares,
a Senadora Lúcia Vânia e o Senador Cyro Miranda, em
substituição, respectivamente, aos Senadores Aloysio
Nunes Ferreira e Cássio Cunha Lima, e, como membros suplentes, os Senadores Ataídes Oliveira e Cícero
Lucena, em substituição, respectivamente, aos Senadores Alvaro Dias e Paulo Bauer, para integrarem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida

Provisória nº 613, de 2013, conforme o Ofício nº 131,
de 2013, da Liderança do PSDB no Senado Federal.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 131/13-GLPSDB
Brasília, 9 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os seguintes Senadores para integrarem a Comissão Mista destinada
a examinar a Medida Provisória nº 613, de 2013.
TITULARES

SUPLENTES

Senadora Lúcia Vânia
Senador Cyro Miranda

Senador Ataídes de Oliveira
Senador Cícero Lucena

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 88/2013, do
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle, comunicando que foi dado conhecimento aos membros daquele
Órgão técnico do inteiro teor o Ofício nºS/6, de 2013,
e recomendando seu arquivamento.
É o seguinte o Ofício:
Of. no 88/2013/CMA
Brasília, 8 de maio de 2013
Assunto: Ofício “S” no 6, de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Ofício “S” no 6,
de 2013, foi lido na 6a Reunião Ordinária desta Comissão
(Notas taquigráficas anexas), realizada em 2-4-2013, em
conformidade com o Ato no 2/2009-CMA (também anexo).
Esgotados os prazos previstos no referido Ato,
sem pedido de vista ou requerimento de relatoria por
parte dos senadores membros da comissão, recomenda-se o arquivamento da matéria.
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A matéria vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 79, 80 e
89, de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento aos membros daquele Órgão técnico do inteiro teor
dos Avisos nºs 18 a 20, de 2013, e recomendando seu
arquivamento.
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Of. nº 89/2013/CAE
Brasília, 30 de abril de 2013

Of. nº 79/2013/CAE
Brasília, 23 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 16a Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 23 de abril, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso no 18 de 2013 (no
306-Seses-TCU-Plenário), de 27 de março de 2013,
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
do Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos
autos do processo no TC-032.990/2010-3, bem como
do Relatório e do Voto que o fundamentam, de acordo
com a Resolução do Senado Federal no 71 de 2012. O
expediente foi encaminhado aos membros da Comissão por meio do OF. CAE no 14/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida ,matéria deverá ser
encaminhada ao arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 80/2013/CAE
Brasília, 23 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 16ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 23 de abril, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 19 de 2013 (nº
369-Seses-TCU-Plenário), de 3 de abril de 2013, do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do
Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos autos do processo nº TC-032.343/2012-4, bem como do
Relatório e do Voto que o fundamentam, referentes ao
acompanhamento da operação de crédito autorizada
pela Resolução do Senado Federal nº 36 de 2012. O
expediente foi encaminhado aos membros da Comissão por meio do OF. CAE nº 14/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 18ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 30 de abril de 2013, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 20 de 2013
(Aviso nº 120/MF), de 16 de abril de 2013, do Ministério da Fazenda, encaminhando, em cumprimento ao
art. 4º da Resolução do Senado Federal nº 20/04, relatório sobre o Programa de Recompras de Títulos da
Dívida Pública Mobiliária Federal Externa dentro das
Operações de Administração de Passivo realizadas
no primeiro trimestre de 2013. O expediente foi encaminhado aos membros da Comissão por meio do OF.
CAE nº 17/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – As matérias vão ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência lembra às Senadoras e aos Senadores que o Senado Federal está convocado para
uma sessão especial a realizar-se na segunda-feira,
dia 13, às 10 horas, destinada a comemorar os sessenta e cinco anos da Companhia Hidrelétrica do São
Francisco – Chesf, nos termos do Requerimento nº
144, de 2013, da Senadora Lídice da Mata, do Senador
Antonio Carlos Valadares e outros Senadores.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou dar por encerrada a sessão.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 24 minutos.)
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