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Ata da 75ª Sessão, Especial, em 20 de maio de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Pimentel, Eunício Oliveira e Inácio Arruda

(Inicia-se a sessão às 10 horas e 15 minutos
e encerra-se às 11 horas e 59 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Bom dia.
Abertura da sessão solene e especial.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a comemorar os 40 anos da Universidade de Fortaleza (Unifor), nos termos do Requerimento nº 253, de 2013, do
Senador José Pimentel e outros Senadores.
Para compor a Mesa, convido o Senador Eunício Oliveira, nosso Senador pelo Ceará. Eu sei que o
Eunício tem... (Palmas.) ... de sair mais cedo, mas é
importante estar conosco aqui na abertura dos trabalhos, e também falará em nome da Liderança do PMDB.
Convido o Senador Inácio Arruda, também nosso Senador pelo Estado do Ceará,... (Palmas.) ... que
falará em nome da Liderança do PCdoB.
Convido o ontem Senador e hoje Ministro do Tribunal de Contas da União, Sr. Valmir Campelo, também nosso cearense, de Crateús,... (Palmas.) ... para
vir para cá.
Convido a Magnífica Reitora da Universidade de
Fortaleza (Unifor), a Exma Srª Fátima Maria Fernandes
Veras,... (Palmas.) ... para estar conosco aqui.
Convido o Chanceler da Universidade de Fortaleza, Sr. Airton Queiroz,... (Palmas.) ... para estar conosco, e com ele sua mãe, a Srª Yolanda Queiroz, que
também integra o grupo. Por gentileza, Drª Yolanda,
nossa... (Palmas.) ... coordenadora de todos os grupos.
O som está meio baixo.
Convido também o Vice-Presidente da OAB-Ceará, Sr. Ricardo Bacelar Paiva, para estar conosco
aqui. (Palmas.)
Quero registrar a presença do Deputado Federal Danilo Fortes, que é Vice-Presidente do Governo
no Congresso Nacional e também da nossa Bancada;
registrar que do Deputado José Guimarães justifica a

sua ausência – estava prevista também a sua presença –; e informar que o nosso Governador Cid Ferreira
Gomes e o Prefeito de Fortaleza – temos a informação da sua assessoria – estão se deslocando para
Brasília. Tão logo eles cheguem, nós os integraremos
à nossa atividade.
Vou transferir a Presidência para o Senador Inácio
Arruda, para que eu faça a abertura, e depois vamos
rodiziar aqui com nossos três Senadores. Primeiro, o
Eunício Oliveira, depois o Inácio.
O Sr. José Pimental deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eunício Olivera.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Convido a todos para acompanharmos
a apresentação das músicas “Três Peças Nordestinas”,
de Clóvis Pereira, e “Quatro Momentos”, de Ernani
Aguiar, a serem executadas pela Camerata da Unifor.
(Procede-se à execução musical.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Sob a proteção de Deus, iniciamos
nossos trabalhos.
A presente sessão solene especial destina-se a
comemorar os 40 anos da Universidade de Fortaleza
(Unifor), nos termos do Requerimento nº 253, de 2013,
de autoria do Senador José Pimentel e de todos os
Senadores cearenses que secundaram esse requerimento, de autoria, repito, do Senador José Pimentel.
A Mesa já foi composta.
Convido a todos para, de pé, cantarmos o Hino
Nacional.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Convido para fazer uso da palavra o
Senador José Pimentel, como autor do Requerimento nº 253, de 2013, que faz com que se realize esta
sessão especial destinada a comemorar os 40 anos
da Universidade de Fortaleza (Unifor), nos termos do
Requerimento.
Tem a palavra V. Exª, Senador José Pimentel.
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Antes, registro, com prazer, a presença dos Deputados Danilo Forte e Chico Lopes.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Eu
quero dar um bom-dia a todos e desejar boas-vindas
do nosso Estado, o Ceará.
Inicio saudando o nosso Exmo Senador Eunício
Oliveira, que preside estes trabalhos e que foi, D. Yolanda, aluno da Unifor. Daqui a pouco, S. Exª vai fazer
referência ao período em que ali teve um grande conhecimento para ser, além de empresário, um excelente político e Senador da República.
Quero saudar o Senador Inácio Arruda, também
da nossa Bancada do Estado do Ceará, que chegou
primeiro, antes de mim e do Eunício, aqui à Casa. O
Inácio vem da legislatura de 2007, quando iniciou. Em
seguida, em 2011, Pimentel e Eunício aqui tomam
posse.
Quero dar um forte abraço no Exmo Sr. Ministro
do Tribunal de Contas da União, até ontem Senador
da República pelo Distrito Federal, Valmir Campelo,
que também é nosso cearense, lá de Crateús, a região dos Inhamuns.
Um forte abraço à Magnífica Reitora da Universidade de Fortaleza, a Exma Srª Fátima Maria Fernandes
Vieira, que, além de conduzir muito bem a nossa Universidade, tem promovido uma série de conferências,
de seminários, de discussão de temas afeitos à nossa
Região Nordeste, ao Brasil e à Academia, e entre esses convidados, nós já tivemos oportunidade de estar
ali, por mais de uma vez, aprendendo com os alunos,
professores da nossa Unifor.
Um forte abraço ao nosso Chanceler da Universidade de Fortaleza, o Sr. Airton Queiroz, que conduz,
com muita dedicação e acompanha o dia a dia daquela
universidade, procurando compreender, cada vez mais,
as necessidades de cada aluno, de cada estudante,
e é por isso que aquela universidade é tão acolhida e
tão querida pelo nosso Ceará e pelo Nordeste e por
todo o Brasil.
Um forte abraço à nossa Vice-Presidenta da
Fundação Eça de Queiroz, Yolanda Queiroz, que eu
considero uma das mulheres mais fortes das empreendedoras do Brasil, tem conduzido esse grande grupo
empresarial que envolve os meios de comunicação,
envolve a indústria, envolve os meios do ensino, com
muita tranquilidade e firmeza, como é inerente às mães
e às mulheres do nosso Ceará. Portanto, D. Yolanda,
a senhora é objeto de admiração por todos nós, em
especial por este Senador da República.
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Um forte abraço ao Vice-Presidente da OAB do
Ceará, o Sr. Ricardo Bacelar Paiva, instituição essa
de que eu também sou filiado, por ser advogado, não
mais militante, hoje muito mais um bacharel em Direito.
Registro também a presença do conjunto de representantes de entidades, de instituições do nosso
Estado, Ceará, com repercussão no País, iniciando
pelos Deputados Chico Lopes, que é o mais jovem de
todos nós, e Danilo Forte, que também está conosco
e integra a nossa Bancada cearense.
Um forte abraço ao Sr. Presidente da Academia
Cearense de Letras, o Sr. José Augusto Bezerra; o
Sr. Presidente da Associação Comercial do Ceará,
Sr. João Porto Guimarães; Sr. Dirigente da Câmara
dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza e da Federação
do Ceará, o nosso Bil Rodrigues, como sempre eu o
chamo, meu particular amigo.
Um forte abraço ao Diretor Executivo da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior,
Sr. Sólon Hormidas Caldas.
Um forte abraço às Srªs e Srs. Embaixadores e
representantes do Corpo Diplomático aqui presente.
Um forte abraço às senhoras e senhores funcionários e membros do corpo docente da nossa Unifor.
E um abraço a todos.
Quero começar registrando que a Universidade
de Fortaleza, uma jovem senhora de 40 anos, é um
exemplo de excelência na atividade acadêmica e de
elevada responsabilidade social. É a concretização
de um projeto, que a cada ano mais se consolida, de
um homem visionário, determinado e empreendedor,
o nosso empresário Edson Queiroz, que eu considero
um dos feitores do Ceará, com forte influência na economia regional e nacional. Nos setores em que ele se
propôs a organizar a nossa economia, tem tido êxito,
ao qual é dada continuidade pelos seus familiares, por
um grupo extremamente organizado e, acima de tudo,
bem administrado. Portanto, nós consideramos o Sr.
Edson Queiroz um dos benfeitores do nosso Nordeste,
do nosso Ceará e do nosso País.
Edson Queiroz não concebia a universidade como
mera instituição de ensino, mas como instrumento de
aprimoramento pessoal dos educandos e de desenvolvimento regional.
Nesses 40 anos, Sr. Presidente, Senador Eunício Oliveira, a Unifor se agigantou no cenário acadêmico nordestino e nacional sem perder a qualidade do
ensino e sem se desviar das diretrizes que pautaram
sua criação, resumidas nas palavras do seu fundador:
“Educação é gênero de primeira necessidade e investimento prioritário”.
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Já àquela época, o empresário e bacharel Edson Queiroz chamava a atenção para a necessidade
de combater as carências do sistema educacional, investindo fortemente na escolarização de jovens e adultos, bem assim na qualificação da mão de obra, para
alcançarmos um patamar de maior desenvolvimento,
um pensamento que se mantém atual, especialmente
neste momento em que estamos discutindo o Plano
Nacional de Educação para os próximos dez anos, do
qual sou Relator aqui, no Senado Federal.
Sob orientação da nossa Presidenta Dilma Rousseff, defendemos a vinculação dos recursos provenientes dos royalties do petróleo para alavancar o desenvolvimento da educação desde a pré-escola até
a pós-graduação. E os três Senadores do Estado do
Ceará são unânimes na vinculação dos royalties do
petróleo para a educação brasileira. Precisamos, fortemente, desses recursos para que possamos investir
no mínimo 10% do Produto Interno Bruno brasileiro na
educação brasileira.
Hoje, em que pesem os avanços nessa área, o
crescimento econômico, o fortalecimento do mercado
interno e a projeção do Brasil no programa internacional demandam formação de bons profissionais e capacitação técnica em maior escala, o que confirma a
antevisão desse grande empreendedor, Edson Queiroz.
De fato, sua concepção, ao criar a Unifor, não se
pautou meramente em estudos de mercado. Ele concebia uma instituição que atuasse de forma efetiva no
processo de desenvolvimento da região, ao mesmo
tempo em que promovesse o aprimoramento intelectual dos educandos e melhorias na qualidade de vida
de suas famílias.
Pois esse sonho, Sr. Presidente Eunício Oliveira,
se realizou. Infelizmente, o fundador da Universidade
de Fortaleza, que nos deixou prematuramente aos
57 anos de idade, não pôde acompanhar por muito
tempo o crescimento e a modernização da instituição
que criou; mas, por uma década, participou de cada
etapa conquistada pela Unifor, como a inauguração da
biblioteca, a primeira colação de grau e a criação do
Núcleo de Atenção Médica Integrada.
Vítima de um acidente aéreo, no dia 8 de junho
de 1982, ele não chegou a comemorar o reconhecimento da Unifor pelo Conselho Federal de Educação,
no ano seguinte. Seu filho primogênito, Airton José Vidal de Queiroz, nosso chanceler, assumiu a Fundação
Edson Queiroz e a chancelaria da universidade, dando
continuidade aos planos do empresário.
A Unifor continuaria sua trajetória em busca da
excelência no ensino e da interação com a comunidade.
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Resumidamente, em 1992 ela implantou o Programa
de Iniciação Científica, destacando-se no rol nacional
das Instituições de Ensino Superior; em 2001, inaugurou o primeiro laboratório brasileiro de projetos para o
mercado de gás liquefeito de petróleo; em 2003, criou
o Núcleo de Educação à Distância e inaugurou o Teatro
Celina Queiroz; no ano seguinte, inaugurou o Centro
de Convivência e obteve a validação dos cursos de
mestrado; em 2009, abriu cursos de Doutorado em
Psicologia, Administração de Empresas e Saúde Coletiva; conquistou, no ano seguinte, o Prêmio Melhores
Universidades, quando foi considerada a melhor instituição privada das regiões Norte/Nordeste; em 2011,
deu início aos cursos superiores de graduação tecnológica. E chega a 2013, Sr. Presidente, com pujança,
com a determinação de manter a excelência no ensino
superior e com elevado conceito, no meio acadêmico
e na comunidade em geral.
Ao longo dessas quatro décadas, a Universidade
de Fortaleza já graduou mais de 70 mil profissionais, 7
mil deles com pós-graduação, contribuindo para melhorar a educação e a capacidade intelectual, a qualificação da mão de obra requerida pelo mercado e o
processo de desenvolvimento de toda a região.
Hoje, a instituição tem mais de 25 mil alunos nos
40 cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e
stricto sensu, e graduação tecnológica. Ao todo, são
mais de 70 cursos de especialização, Mestrado, e ainda Doutorado nas áreas de Direito Constitucional, Administração de Empresas, Psicologia, Saúde Coletiva,
Informática Aplicada e Biotecnologia.
A par das atividades estritamente acadêmicas, a
Unifor desenvolve numerosos projetos de responsabilidade social e ambiental, arte, cultura e práticas desportivas. Visando uma formação integral e atualizada
dos educandos, dá ênfase à pesquisa, oferece cobertura de Internet wi-fi gratuita em todos os ambientes
do campus e mantém convênio com o Programa Internacional de Intercâmbio Acadêmico, que reúne mais
de 160 universidades de 35 países.
Para oferecer essa qualidade de ensino, a Unifor conta com um corpo docente de alta qualificação,
1,2 mil professores, dos quais 80% com títulos de
Mestrado ou Doutorado, superando com larga margem o mínimo exigido pelo Ministério da Educação. E
dispõe, nos 720 mil m² do seu campus, de 300 salas
de aula e 230 laboratórios, auditórios, salas de vídeo,
biblioteca, teatro, parque esportivo e espaço cultural;
e ainda, TV universitária, núcleo de atenção médica,
clínica odontológica, escritório para prática jurídica,
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escola de ensino infantil e outros núcleos de prática
acadêmica e de pesquisa.
Com toda essa estrutura, a Unifor não se habilita
apenas a garantir o ensino acadêmico, com teoria e
prática de excelente nível; habilita-se, também, a desenvolver seus projetos sociais, entre os quais destaco
o programa Promoção de Saúde Mental, que atende
pessoas com transtorno psíquico ou em situações de
risco que possam desenvolver patologias; o Grupo Cabelos Brancos – logo, logo, D. Yolanda, eu me inscreverei nesse grupo, com poucos cabelos, na verdade –,
que desenvolve ações educativas para idosos, tendo
como objetivos a prevenção de acidentes domésticos,
orientação familiar e socialização; o Grupo Interativo,
que, integrando ações de Terapia Educacional, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Psicologia, atende crianças e
adolescentes com necessidades especiais, com atraso
no desenvolvimento e dificuldades de aprendizagem
ou de comportamento.
Destaco, ainda, Sr. Presidente, os projetos Despertar Corpo e Mente, que promove ações educativas,
lúdicas e recreativas, e o Grupo Reviver, que assiste
pessoas com sequelas de patologias neurológicas.
Entretanto, gostaria de chamar a atenção, especialmente, para a atuação do Núcleo de Atenção Médica
Integrada, o Nami, criado em 1978 e concebido pelo
Chanceler Edson Queiroz para a promoção de saúde
e qualidade de vida, especialmente em comunidades
carentes. O Nami promove a efetiva integração comunidade-escola, reunindo professores e alunos numa
ação assistencial que é desenvolvida em consonância
com as pesquisas acadêmicas da Unifor.
No Nami são realizados mais de 300 mil procedimentos por ano, incluindo alguns atendimentos de
alta complexidade. As atividades abrangem consultas
médicas, exames laboratoriais, imunização, diagnósticos por imagem, serviços de enfermagem, nutrição,
fisioterapia e muitos outros atendimentos, beneficiando
anualmente cerca de 25 mil pacientes. Além do atendimento clínico, o Nami desenvolve ações com grupos
especiais, como o programa destinado aos pacientes
com transtornos alimentares e obesidade. Nessa unidade, aproximadamente 3,5 mil estudantes do Centro
de Ciências da Saúde e do curso de Psicologia realizam seus estágios, devidamente supervisionados,
fazendo do Nami uma referência em todo o Nordeste
pela qualidade da assistência prestada.
A excelência do Nami pode ser atestada por serviços como o atendimento aos portadores de paralisia
cerebral espástica; pelas atividades da Academia de
Integração Sensorial e do Ambulatório de Espastici-
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dade; e pelo reconhecimento de entidades especializadas. Podemos citar, nesse caso, a Certificação de
Padrão Ouro em Esterilização, conferida pela 3M do
Brasil; o Prêmio de Liderança e Gerência, outorgado
pela USAID/MSH, de Massachussets; e o Conceito
de Excelência em Análises Clínicas, concedido pela
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas.
O modelo de atuação da Universidade de Fortaleza, reunindo na formação acadêmica teoria, prática
e interação com a comunidade, é tudo do que o Brasil
precisa para agilizar e consolidar o seu crescimento
econômico.
A educação – todos sabemos – é o caminho
mais curto para o desenvolvimento. Os países periféricos que, nas últimas décadas, investiram fortemente
na educação e na tecnologia, hoje integram o grupo
dos países desenvolvidos. O Brasil tem experiências
próprias que permitem chegar a essa conclusão: a
Embraer, a Petrobras e a Embrapa são exemplos incontestáveis de que é preciso investir em educação,
pesquisa, qualificação da mão de obra e tecnologia.
A participação da iniciativa privada é fundamental.
Nós entendemos que a educação particular e a pública
fazem parte de um mesmo ramo, que é educar bem as
nossas famílias. Por isso é que o Brasil cresce tanto
hoje no mundo acadêmico, isto é, porque soube compreender que necessita tanto da educação particular
como da educação pública, tanto para o desenvolvimento de pesquisa quanto para a inovação tecnológica.
Afinal, de pouco adiantam a acumulação de capital e
o progresso tecnológico se não forem acompanhados
de políticas públicas adequadas e de uma boa dose de
empreendedorismo. Nesse aspecto, temos que louvar
o descortino de Edson Queiroz, que, tendo fundado
um forte conglomerado econômico, procurou dar impulso ao desenvolvimento regional por meio de uma
instituição de ensino com grau de excelência e responsabilidade social.
O Brasil tem um déficit, hoje, Sr. Presidente, de
26 mil médicos para atender às ações do Saúde da
Família; e um déficit de pelo menos 15 mil engenheiros para dar conta do parque de investimentos e dos
programas públicos e particulares que o Brasil desenvolve neste momento.
Por todos esses motivos, Sr. Presidente, a Unifor,
ao completar seus 40 anos de fundação, merece nossa
estima e nossa admiração. Ao cumprimentar os dirigentes dessa instituição e os familiares desse empreendedor visionário, que foi Edson Queiroz, salientamos
nossa convicção de que a Unifor se fez respeitada e
reconhecida por sua excelência acadêmica e por sua
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responsabilidade social; enfim, por seus compromissos
com a educação e com o nosso País, o nosso Brasil.
Parabéns a todos pela participação nessa história, especialmente aos trabalhadores da Unifor, seu
corpo técnico e docente. Parabéns aos estudantes que
também fazem parte dessa construção.
E, para finalizar, desejo longevidade à Unifor e
sucesso para as novas gerações, que continuarão
avançando, construindo e fortalecendo essa história
pelas próximas décadas de um futuro que se mostra
promissor para todos nós.
Muito obrigado!
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Obrigado, Senador José Pimentel.
Passo a Presidência dos trabalhos ao Senador
Inácio Arruda a fim de que eu possa falar em nome
do PMDB nacional e em nome do Bloco da Maioria no
Senado Federal, dos quais tenho a honra de ser Líder.
Senador Inácio Arruda, por favor. (Pausa.)
O Sr. Eunício Oliveira deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Concedo a palavra ao Exmº Sr. Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB, Líder da Maioria nesta Casa.
Só não posso lhe conceder a palavra na condição de aluno da Unifor, uma vez que, agora, V. Exª é
ex-aluno da Unifor.
V. Exª tem a palavra.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Senador Inácio Arruda, Exmo Presidente
desta sessão; Exmo Sr. Senador, autor do requerimento, José Pimentel; Sr. Ministro do Tribunal de Contas
da União, ex-Senador pelo Distrito Federal, que nos
honra com a sua presença, Exmo Sr. Valmir Campelo;
Magnífica Reitora da Universidade de Fortaleza (Unifor), Exma Srª Fátima Maria Fernandes Veras; Chanceler
da Universidade de Fortaleza, Dr. Airton Queiroz; Vice-Presidente da Fundação Edson Queiroz, Srª Yolanda
Queiroz; Vice-Presidente da OAB do Ceará, Sr. Ricardo
Bacelar; cumprimento também os Srs. Deputados Federais aqui presentes, como o Deputado Danilo Forte,
que acaba de ser eleito Relator da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento federal, do Brasil;
o Exmo Sr. Deputado Chico Lopes e, também presente
a esta sessão, o Deputado Antonio Balhmann; queria
também cumprimentar aqui o presidente da Academia
Cearense de Letras, que está entre nós, Sr. José Augusto Bezerra; o presidente da Associação Comercial
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do Ceará, João Porto Guimarães; o diretor Executivo
da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino
Superior, Sr. Sólon Caldas; o presidente do Diretório
Central dos Estudantes da Unifor – Universidade de
Fortaleza, Sr. Gerson Menezes Rogério; queria cumprimentar o meu amigo Pio Rodrigues, que se faz aqui
presente, ao lado da sua mulher, Estela; queria cumprimentar, também, a Profª Drª Manoela Queiroz; o Dr.
Edson Neto; o Dr. Pádua Lopes; o Sr. Fernando César
Mesquita, que também está aqui entre nós; o Sr. Wilson Ibiapina; e tantos cearenses ilustres que vejo, aqui,
nesta manhã; queria cumprimentar os Srs. Embaixadores, que representam aqui o corpo diplomático; as
Srªs e Srs. funcionários e membros do corpo docente
da Universidade de Fortaleza; minhas senhoras e meus
senhores, telespectadores da TV Senado e Rádio Senado, esta é uma sessão especial pelo transcurso dos
40 anos da Unifor.
Certa vez, foi perguntado àquele notável homem,
de pensamento e de ação, que foi Thomas Jefferson,
patriarca da independência americana e o terceiro
Presidente dos Estados Unidos, qual a inscrição que
ele gostaria que figurasse no seu epitáfio. Sem hesitar, Jefferson respondeu simplesmente isso: “Aqui jaz
o fundador da Universidade da Virgínia”.
Inegavelmente, meus queridos amigos, minhas
amigas, Srªs e Srs. Senadores, Srs. Deputados aqui
presentes, entre as inúmeras realizações que marcaram a trajetória do saudoso empresário, homem público
e visionário, Edson Queiroz, a nossa Universidade de
Fortaleza (Unifor) está entre as suas maiores criações.
E digo “nossa” na mais ampla e exata significação da
palavra, pois as contribuições acadêmicas, culturais,
científicas e sociais da Universidade transbordam os
limites do seu campus, para engrandecer a nossa capital, o nosso Estado, a nossa economia e o nosso
povo cearense.
Em 1973, esse homem, o saudoso Edson Queiroz, atuou como um verdadeiro visionário, percebendo
a necessidade e, ao mesmo tempo, o extraordinário
potencial do Estado do Ceará e de toda a região. Como
primeiro Chanceler da Unifor, tinha algumas certezas:
“A Universidade de Fortaleza não pertence à Fundação
Edson Queiroz, pertence a todos. A obra é de cunho
nacional e todos os que aqui se formarem serão úteis
à Nação”, asseverou Edson Queiroz na inauguração
da Universidade de Fortaleza.
De seu fundador, a instituição herdou a capacidade de se reinventar, de crescer, de servir cada
vez mais e melhor. E os frutos da semeadura estão
aí, cultivados com o mesmo amor, o mesmo carinho,
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pelo seu filho, o Chanceler Airton Queiroz, que está
aqui à mesa, à frente de numerosa e valorosa equipe
docente e administrativa.
Quase 80 mil profissionais formados nos cursos
de graduação e pós-graduação, 1.200 professores,
compartilhando seu saber, em cerca de 300 salas de
aula e mais de 230 laboratórios.
Mas não é só isso, pois suas atividades extracurriculares, programas e projetos de extensão, ajudam
a expandir decisivamente os horizontes espirituais
dos fortalezenses, que participam dos eventos do seu
espaço cultural e do seu Teatro Celina Queiroz – de
saudosa memória –, difundindo algumas das mais significativas manifestações das artes visuais e cênicas
do Brasil e, por que não dizer, do mundo.
Na área social, são marcantes as iniciativas como
a do Núcleo de Assistência Médica Integrada (Nami);
a Clínica Escola, que realiza cerca de 300 mil procedimentos, atendendo mais de 25 mil pacientes por mês;
ou o Escritório de Prática Jurídica, saciando a sede de
justiça de uma imensa clientela carente; ou, ainda, a
Escola de Aplicação Yolanda Queiroz, com seus 600
alunos e alunas, entre 8 e 12 anos de idade, da comunidade do Dendê, entre os quais aqueles com melhor
aproveitamento depois recebem bolsas de estudos
para o ensino médio e até para o ensino superior na
própria Unifor.
A universidade também é uma preciosa parceira da sociedade cearense na integração à economia
global do conhecimento e da informação, por meio de
convênios com as universidades de Columbia e da
Pensilvânia.
São duas vocações que se completam: a vocação da Unifor para a excelência e a vocação cearense
para o progresso – em prol do bem comum, em prol do
futuro da nossa Fortaleza, do nosso Ceará, do nosso
Nordeste e do nosso País!
Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda, que preside
esta sessão, ao lado do autor do requerimento, Senador José Pimentel, Srs. Deputados cearenses, minhas
senhoras e meus senhores, permitam, por gentileza,
uma breve abordagem, de certa forma, confessional.
Antes de concluir esta intervenção, devo dizer que
um dos mais memoráveis períodos da minha vida se
desenrolou quando frequentei o curso de Economia
da Universidade de Fortaleza, na sua primeira turma.
E lembro aqui, ainda, o meu número. Era o aluno matriculado sob o nº 74.056, da primeira turma de
Economia daquela Universidade. Que saudade! Mas
a vida nos traz para outros caminhos.
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Depois, vim para Brasília. Aqui conquistei os bacharelados em Administração de Empresas e em Ciências Políticas. Recordo-me com saudade dos anos
da minha primeira universidade, morando ainda na
Casa do Estudante.
Foram esses os caminhos que me trouxeram até
aqui, depois de ter passado pelo movimento estudantil. Foi a porta de ingresso na política partidária, que
me tem dado a oportunidade, em todos esses anos,
já longos anos, de servir ao povo do Ceará, ao povo
do Nordeste, ao povo do meu Brasil.
Parabéns, saudoso Edson Queiroz! Está no céu,
vendo-nos neste momento. Parabéns à D. Yolanda! Parabéns a ela, que preside esse grupo, desde quando
Deus tirou do nosso convívio o saudoso Edson Queiroz.
Lembro aqui uma passagem, D. Yolanda. Eu, ainda muito jovem, o jornal Correio do Ceará havia sido
comprado pelo Grupo Ultralimpo. Eu, que participava
como Diretor do Grupo Ultralimpo, fui, certo dia, ao
jornal Diário do Nordeste. Não sei como funciona hoje,
mas, naquela época, eram bobinas grandes, importadas. E, quase às duas e meia da manhã, ali encontrei
aquele cidadão extraordinário, que iniciava mais um
empreendimento.
E vejo, ali, o Senador Mauro Benevides, a quem
quero cumprimentar, hoje Deputado Federal, ex-Presidente desta Casa. Lembro-me, com saudade e até
com certa emoção, de quando fui pedir emprestadas
duas bobinas ao Sr. Edson Queiroz. Ele estava sentado em uma delas, levantou-se e disse: “Eu não sei se
você tem força para levá-las, mas essas bobinas você
pode levar e tirar o jornal.” O jornal era concorrente de
um jornal que se iniciava naquele momento, que era o
Diário do Nordeste. Esse era o cearense extraordinário
chamado Edson Queiroz.
Por isso é que aqui eu o parabenizo, na ausência,
como parabenizo a Dª Yolanda Queiroz, que deu sequência ao seu trabalho, que é Presidente do Grupo Edson
Queiroz, o Chanceler Airton Queiroz, em cuja pessoa
também cumprimento todos os dirigentes dos corpos
docente, discente e administrativo da Universidade.
Parabéns, Unifor!
Parabéns, povo cearense!
Parabéns, mais uma vez, à Universidade de Fortaleza, orgulho de todos nós cearenses!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Parabéns, Senador Eunício Oliveira, pelo seu
pronunciamento, ex-aluno que rende homenagens aqui
também à sua Universidade!
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Ao registrar, uma vez mais, a presença do Senador Mauro Benevides, ex-Presidente desta Casa,
nós vamos ... A Casa não é minha, não, mas a boca é.
Então, eu quero convidar o Senador Mauro Benevides
para que ele também venha compor a Mesa conosco.
Aqui está também o nosso colega Danilo Forte,
engenheiro civil pela Universidade Federal do Ceará,
mas formado em Direito pela Universidade de Fortaleza, também ex-aluno da Universidade de Fortaleza.
Vocês veem que a Universidade se estende. Quer
dizer, ela forma não só os novos, mas forma também
os antigos alunos de outras universidades em novos
cursos.
Vou ter que me ausentar aqui da Presidência e,
com satisfação, convido o nosso colega e autor desse requerimento, Senador Pimentel, para comandar
os trabalhos, para que eu também possa fazer uso
da palavra.
O Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – Com a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nosso Senador Pimentel; Senador Eunício Oliveira; nosso ex-Presidente,
Senador e hoje Deputado Federal; nossos convidados
para esta homenagem; Ministro Valmir Campelo, também ex-Senador da República, cearense de Crateús,
muito significativa também a sua ascensão nesta terra;
Dª Yolanda Queiroz, matriarca de toda essa geração,
digamos assim, que conduz a Universidade de Fortaleza; Chanceler Airton Queiroz; nosso representante
da OAB, Ricardo Bacelar Paiva; e a nossa Reitora, que
tem essa responsabilidade extraordinária de conduzir
a Universidade de Fortaleza exatamente quando ela
alcança quatro décadas de existência.
Acho que é muito importante, Dra Fátima Veras,
que você conduza uma universidade com esse grau
de prestígio, mostrando também a força e o poder das
mulheres, não só no comando de D. Yolanda, mas também no comando de Fátima Veras na Universidade de
Fortaleza, uma reitora ligada a causas humanistas e
à formação do povo do nosso Estado.
Quero cumprimentar os nossos colegas Parlamentares Chico Lopes e Danilo Forte, que aqui está,
o nosso colega Balma. Também quero cumprimentar
o nosso ex-Reitor da Universidade Federal do Ceará
Roberto Cláudio, que está aqui conosco, aqui ao lado
– não sei se já está mais para cá, mas estava aqui ao
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nosso lado –; os nossos dirigentes empresariais João
Porto Guimarães, que aqui está conosco, e o nosso
Sólon Hormidas Caldas; o Gerson Menezes Rogerio,
Presidente do Diretório Central dos Estudantes, que
está aqui representando com um grupo grande de
estudantes que vieram prestigiar esta solenidade em
homenagem aos 40 anos da Unifor; o Presidente da
Funcap, Haroldo, que aqui está entre nós; os nossos
Pio Rodrigues – dirigentes empresariais que aqui estão
– e Jorge Parente, que também está conosco e presidiu
a Federação das Indústrias; jornalistas comandados
aqui por Ibiapina, ele e os seus colegas, o Mesquita e
tantos outros jornalistas que aqui estão, o Fernando,
que acompanham a atividade do grupo inteiro aqui, no
Congresso Nacional, e fora do Congresso Nacional, na
cidade de Brasília, Capital do nosso Estado.
Então, a gente sempre fica examinando. Bom,
depois de tão prestigiadas falas, tão bem postas aqui
entre nós, como avançar na descrição desse empreendimento que é a construção de uma universidade?
Mas não é a construção de uma universidade em um
lugar qualquer... Porque pode ser fácil construir em um
espaço em amplo desenvolvimento, em uma região
florescente, em que a riqueza está por todos os lados,
mas construir uma universidade em uma região mais
sofrida do mundo, numa região semiárida... Chegar a
essa região e dizer que vai construir uma universidade ali, no meio do semiárido, numa das partes mais
inóspitas do Brasil não é para qualquer um.
Eu comparava ali com a nossa reitora, Airton e D.
Yolanda. O que é isso? Existem essas figuras no meio
do povo. Existe esse tipo de empreendedor, que não
imagina que vai ganhar mais com aquele empreendimento, mas que sabe que aquele empreendimento
vai fazer com que muitos possam ganhar mais, principalmente o conjunto da sociedade. Ousadia é isso, é
enfrentar uma situação em um espaço muito inóspito,
porque, num local fácil, em que as coisas estão dadas,
realizar um grande empreendimento é tranquilo. Mas é
mais complexo, num local mais difícil, tomar a iniciativa
de dizer “Vamos fazer uma universidade, vamos construir um espaço de conhecimento, de saber!” E aí é que
surgem, muitas vezes, figuras extraordinárias e que
alguns olham assim meio de travessa: “Quem é ele?
Como é que vai fazer isto? Aprendeu onde? Trouxe de
onde essa disposição e essa vocação?” Isso acontece e, às vezes, olham de forma meio preconceituosa:
“Ora, existe mesmo condição de fazer isso? Será que
está bom da bola mesmo, do juízo? O que aconteceu?”
Isso ocorre. Ou isso não ocorreu quando um
operário quis ser Presidente? Não é verdade?! Todo
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mundo disse: “O que é isso? Esse operário deve estar ficando maluco! Quer presidir um país capitalista
do tamanho do Brasil, de dimensões continentais?!”
Mas não estava, não. Queria tocar o País para frente.
Creio que esse empreendimento Universidade
de Fortaleza não é o empreendimento Universidade
de Fortaleza, mas é o empreendimento daqueles que
pensam o nosso País, que pensam que é possível
desenvolver todas as regiões e que nós podemos conectar todas essas regiões, gerando conhecimento,
gerando saber, fazendo investimento, quando fazer
investimento numa área como essa, uma área de formação acadêmica, era visto como negócio de prejuízo.
E todo mundo ficar pensando assim: eu quero é ver a
queda. Mas dá certo. E deu certo!
Eu tenho aqui um conjunto de citações, que eu
busquei examinar, das palavras. Como é que o cabra
acreditou no negócio, não é verdade? Talvez fosse
bom a gente poder lembrar. Esta sessão solene aqui
no Senado da República, eu digo, primeiro, que faz
justiça à perseverança, ao pioneirismo, à ousadia e à
saga do povo cearense, que é simbolizada no fundador, Edson Queiroz. Ele citou: “educação é gênero de
primeira necessidade e investimento prioritário”. Foram as palavras do criador da Unifor, Chanceler Edson Queiroz, por ocasião do discurso de inauguração
da Universidade em 1973, e representa a mais viva
expressão de responsabilidade e compromisso para
com a sua terra e sua gente.
A ideia da criação da Universidade de Fortaleza,
concebida pelo industrial, não foi motivada meramente
por estudo de mercado –se fosse, estaria falida – que
revelavam a carência do sistema educacional. Edson
Queiroz, seu primeiro Chanceler, planejava uma instituição “viva” atuando decisivamente no processo de
desenvolvimento da região. Ele a queria para provocar a mudança do status social e econômico de seus
estudantes, com efeitos positivos para suas famílias
e para a comunidade. Para Edson Queiroz, “a Universidade de Fortaleza não pertence à Fundação Edson
Queiroz, pertence a todos. A obra é de cunho nacional
e todos os que aqui se formarem serão úteis à Nação”.
E hoje, além disso, muitos estão fora, ajudando o mundo a se desenvolver.
Ao comemorarmos os 40 anos da Unifor, é preciso
registrar que o ideal de Edson Queiroz se materializou
nos mais de 70 mil profissionais graduados e mais de
7 mil pós-graduados pela Unifor. Dos 1.270 alunos iniciais, hoje, cerca de 25 mil compõem a população do
atual corpo discente em seus 31 cursos de graduação.
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A universidade está instalada em um campus
de 720 mil metros quadrados, onde se encontram
uma megaestrutura com cerca de 300 salas de aula
e mais de 230 laboratórios especializados. O campus
também é composto por auditórios, salas de vídeo,
biblioteca, centro de convivência, núcleo de atenção
médica, clínica odontológica, parque desportivo, teatro,
espaço cultural, escritório para prática jurídica, empresa juniores, TV universitária, escola de ensino infantil
e fundamental e diversos outros núcleos de prática
acadêmica e pesquisa.
É bom citar as empresas encubadas, que estão
transformando a universidade em uma universidade de
pesquisa ao mesmo tempo básica, mas de pesquisa
aplicada. Há poucos dias, acompanhando a nossa reitora Fátima Veras, ao lado, também, de Edson Neto,
que aqui está, esteve a Diretora-Geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Dali, já pegou um cavalo de pau da Unifor pra sair em um cavalo
de pau para a Bahia. Não é verdade, Macedo? Diz-se
que o cavalo de pau vai ser transformado... Não sei se
o Menescau vai, também, em cima do cavalo de pau.
Mas é a empresa encubada no laboratório vivo, que,
ao mesmo tempo, faz a pesquisa básica e a aplicada,
que vai vender serviços, que vai transformar em negócio e vai ajudar a gerar riqueza no País.
O corpo docente altamente qualificado, composto
de 1.200 professores, com mais de 80% de mestres e
doutores, é responsável pela supervisão de centenas
de projetos de pesquisa no domínio científico, tecnológico, artístico e cultural.
Interligada por diversos acessos de alta velocidade à Internet, todos os processos acadêmicos e
administrativos da Instituição estão integrados, possibilitando à comunidade acompanhar, virtualmente,
em um mesmo ambiente, procedimentos didático-pedagógicos, acessar avançadas bases de dados para
pesquisa e utilizar os recursos da educação à distância.
Além disso, o campus da Unifor oferece cobertura de
Internet gratuita em toda a sua extensão.
É bom dizer que oferece cobertura de Internet e
uma ampla cobertura vegetal. Em uma das visitas, alguém me falou que até o microclima da região – não
sei se foi o Airton ou se foi outro – foi alterado positivamente. Acho que é importante ressaltar isto.
Sobre a Unifor, o Chanceler Edson Queiroz declarou: “Não quero que falem agora da Universidade,
mas, sim, daqui a 10, 20 anos, quando talvez eu não
esteja mais aqui”. Passados, agora, 40 anos, muito
pode ser dito sobre a Instituição. No entanto, o que
mais concretamente deve ser considerado é o incon-
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testável valor que, hoje, representa a Universidade de
Fortaleza no cenário da educação brasileira. A Unifor
contribui para a formação da inteligência nacional, por
meio da produção e difusão dos saberes necessários
à construção do País justo e soberano.
Às vezes, não é fácil falar “soberano”, como país,
como nação. Soberano a gente só conhecia como
monarca, como imperador. Mas falamos “soberano”
no sentido da nação; do povo; do conhecimento, da
capacidade e do preparo de alguém que trabalha para
fazer com que sua nação esteja de pé, de cabeça erguida, caminhando e sabendo onde está efetivamente
pisando. Acho que é esse o sentido do País soberano,
proposto pela Universidade de Fortaleza.
Em todas as áreas do conhecimento, seja no
campo jurídico, no campo tecnológico, nas ciências
econômicas, na área das humanidades, nas ciências
sociais, na ciência da saúde, na engenharia, na robótica e na microeletrônica, a Universidade de Fortaleza
tem formado uma geração de profissionais capacitados,
que muito têm contribuído para o desenvolvimento do
Ceará e do Brasil.
O reconhecimento da instituição e sua maturidade acadêmica não vieram por acaso, mas são fruto
do trabalho de profissionais que lutam e desejam que,
pela educação, pelo ensinar e pelo aprender diários,
se construa uma sociedade justa, solidária e humana
no mundo melhor que queremos.
Cumprimento o atual Chanceler da Unifor, Sr.
Airton Queiroz; a Dona Yolanda Queiroz; a nossa Reitora, a querida Fátima Veras; e todos os professores,
funcionários e estudantes da Unifor. A todos e a todas, nosso reconhecimento! Esta é uma homenagem
merecida que, hoje, o Senado da República presta à
Universidade de Fortaleza.
Faremos aqui uma retrospectiva histórica, reportando-nos ao dia 26 de março de 1971, quando foi
autorizada a instalação da Fundação Edson Queiroz.
No mês seguinte, em plena fase de reforma do ensino
universitário, a Universidade de Fortaleza recebe do
Conselho Federal de Educação, por votação unânime e pela primeira vez na história das instituições de
ensino superior particulares brasileiras, a autorização
para funcionar já como universidade, sem que antes
tivesse sido uma escola isolada. E, já em 17 de fevereiro de 1973, tem início o 1º Concurso Vestibular da
Universidade de Fortaleza.
A Unifor tem como missão promover a produção
e difusão do saber, por meio do ensino, da pesquisa
e da extensão, articulados, visando à formação inte-
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gral do cidadão e à sua qualificação para o exercício
profissional.
No ato do lançamento da pedra fundamental da
Universidade de Fortaleza, em 14 de setembro de
1971, afirmava Edson Queiroz:
Há momentos que constituem um marco na
existência das pessoas. Temos vivido e experimentado alguns de relevância, com a concretização de empreendimentos comerciais e
industriais ou de iniciativas outras que projetam a vida cearense. Mas nenhum daqueles
eventos se nos afigura tão importante como
o que ora vivemos, ao ensejo do lançamento da pedra fundamental da Universidade de
Fortaleza. Iniciamos a obra que todos testemunham, dentro de uma filosofia de servir com
os melhores propósitos. A Universidade não
pertence à Fundação; pertence a todos vós,
a quem concito juntar esforços em prol do desenvolvimento educacional do nosso Estado.
Edson Queiroz destacava ainda em seu discurso visionário:
A ciência a serviço do homem poderá servir às
necessidades do homem, melhorar a sociedade humana e até mesmo o próprio homem...
Não é necessário que à pobreza da terra se
alie a pobreza cultural do homem para que se
eternize a pobreza material do povo.
Sua preocupação, desde o início, voltou-se para
o objetivo maior de proporcionar ao nosso povo a possibilidade de superar, por meio do conhecimento, as
dificuldades de sua condição de vida, agravadas pela
hostilidade do ambiente natural. Ainda no discurso
de lançamento da pedra fundamental da Unifor, ele
destaca:
É possível explicar e até justificar nossa deficiência em ação através da pobreza do povo.
Mas a pobreza da terra hostil jamais permite
tolerar que nela continue indefinidamente a sobreviver um povo insuficientemente preparado
para o trabalho racional e a tecnologia moderna. A pobreza da terra impõe ser compensada pela riqueza cultural do povo, se se quiser
preservar a dignidade da condição humana...
A região que mais necessita da pesquisa e da
técnica, para poder melhorar a triste situação
econômica de seu povo, que vive em terra hostil, é a que quantitativamente menos chance
dá à nova geração, que não pode emigrar por
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carência de meios financeiros, de se beneficiar
a si e a seu Estado de uma educação superior.
O Chanceler Edson Queiroz acreditava que a educação é uma atividade das mais relevantes e, mais que
isso, uma tarefa que se impõe como prioritária, uma
das bases necessárias para alavancar o progresso e
o desenvolvimento não só do Estado, mas de toda a
Região Nordeste.
Segundo ele, “somente a técnica e o trabalhador
educado podem melhorar a produtividade de nosso
solo hostil, aumentar a nossa produção industrial e
os nossos bens de serviço. Eu acredito que para nós
do Nordeste educação é problema de subsistência, é
artigo de primeira necessidade”.
Em discurso na solenidade de inauguração da
Biblioteca Central, em 21 de março de 1974, afirmou
categoricamente: “Não existe desenvolvimento sem
educação”.
A Universidade de Fortaleza nasce, assim, da
vontade de um cearense que colocou o seu caráter
empreendedor a serviço de uma das mais nobres causas: legar às gerações futuras a possibilidade de construir, por meio do conhecimento, uma nova realidade,
a ampliação de horizontes, em um processo que visa
ao pleno desenvolvimento de suas capacidades, seja
pelo domínio de novas tecnologias, da preservação
de nossa riqueza cultural, contribuindo para superar
as desigualdades regionais que tanto penalizavam o
Nordeste brasileiro e o Ceará, em particular.
A criação da Unifor evidencia um projeto audacioso desde o seu início.
Atualmente, não há dúvida de que o investimento
em educação superior, além dos óbvios benefícios sociais e culturais, apresenta reduzido risco em termos de
atividade empreendedora. Não era assim no início dos
anos 70. Com certeza, se fosse movido apenas pelos
interesses inerentes à atividade empresarial, onde o
risco deve ser sempre bem calculado, certamente o
Chanceler Edson Queiroz não teria sequer cogitado
enveredar por tão incerto caminho. Além disso, a audácia também estava presente no porte da instituição
que desejava construir, não apenas do ponto de vista
de sua estrutura física, mas também de sua proposta
acadêmica, sempre voltada para, em primeiro lugar,
suprir as enormes lacunas então existentes na educação superior em nosso Estado.
Esse espírito audacioso pode ser confirmado
nesta fala do Chanceler Edson Queiroz:
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Há alguns anos, formulamos um desejo de
criar uma universidade em Fortaleza. Desde
os primeiros momentos, essa vontade transformou-se em uma determinação que comandava
toda a nossa capacidade de ação e devoção.
Urgia a mobilização de todas as forças para
modificar o processo que estava ampliando o
fosso existente entre o Nordeste e os centros
sulistas. Assim nasceu a Universidade de Fortaleza, não como um sonho em si, mas como
uma iniciativa que viesse ajudar a compatibilizar o Nordeste com as demais regiões do País;
a de ver a nossa matéria-prima transformada,
aqui mesmo, em produtos de exportação; a de
criar tecnologia adequada para o aproveitamento das nossas riquezas agrícolas; a de ver
erradicado o subdesenvolvimento estampado
na face das nossas crianças.
Quando da solenidade da 10ª Colação de Grau
da Unifor, em 14 de setembro de 1980, o Chanceler
Edson Queiroz já explicitava o êxito da iniciativa: “Recompensada está a Unifor com os serviços que vem
prestando ao País, suprindo de recursos humanos de
qualidade seu mercado de trabalho”.
E, aos que, anos antes, duvidaram de que tal êxito fosse possível, dirigiu esta frase lapidar: “Se algum
dia vocês forem surpreendidos pela injustiça ou pela
ingratidão, não deixem de crer na vida, de engrandecê-la pela decência, de construí-la pelo trabalho”.
Hoje, ao comemorarmos os 40 anos de sua existência, temos a grata satisfação de ter na Unifor um
dos patrimônios de nosso Estado. A Unifor é cotada
entre as melhores universidades privadas no Brasil,
e sua importância tem alcance internacional. Prova
disso é a concessão, pela Universidade de Havre, na
França, do título de Doutor Honoris Causa ao Sr. Airton Queiroz, Presidente da Fundação e Chanceler da
Unifor, em reconhecimento pelo seu trabalho à frente
dessa Universidade.
Sendo uma das mais conceituadas instituições
de ensino superior da Europa, a Universidade do Havre homenageia, a cada dois anos, personalidades de
todo o mundo cujas atividades sejam voltadas para a
promoção da arte e da educação, aliando o trabalho
à responsabilidade social.
Nesse sentido, cabe aqui destacar todo o compromisso incansável do Sr. Airton Queiroz com a continuidade dos ideais que orientaram a criação da Unifor,
compromisso esse que, associado a uma notável visão
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social e humanística, fez da Unifor essa instituição que
tanto nos orgulha.
Com efeito, não bastasse a preocupação constante com a excelência da formação dos estudantes em
seus diversos cursos, com a reconhecida competência
técnica e ética de sua pesquisa e de suas atividades de
extensão, a Universidade de Fortaleza, expressando a
verdadeira essência da instituição universitária como
espaço de produção, propagação e preservação da
cultura e das artes, articulando seu alcance universal
e sua realidade regional, é detentora de um dos mais
significativos acervos artísticos, tanto pelo número,
como pela qualidade e raridade de suas obras.
Segundo Paulo Herkenhoff, um dos mais reconhecidos críticos de arte do Brasil, atualmente à frente
da curadoria do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o acervo artístico da Unifor só é superado pelo
do Museu D. João VI, da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, e pelo do Museu de Arte Contemporânea
da Universidade de São Paulo.
Esse extraordinário acervo conta com obras de
Rembrandt, de Rubens, de Miró, entre outros grandes
expoentes da expressão artística universal. O acervo da
Unifor contém o melhor da arte brasileira, com obras de
Antônio Bandeira, de Iberê Camargo, de Portinari, de
Anita Malfatti, de Burle Marx, dos cearenses Chico da
Silva, Heloísa Juaçaba, Aldemir Martins e Raimundo
Cela e do fotógrafo Chico Albuquerque, entre outros
não menos importantes, contemplando de 120 a 150
anos da trajetória da arte brasileira. É um acervo cuja
existência, por si só, já engrandece todos nós cearenses, mas que, em uma prova da compreensão de seus
dirigentes da importância da arte para a formação das
mentalidades e para a emancipação de um povo, torna-se acessível por meio das inúmeras exposições com
as quais a Unifor nos brinda frequentemente.
Não é possível encerrar sem estabelecer nesta
homenagem que a Unifor foi construída por Edson Queiroz. Nós teríamos que afirmar que se tratava de uma
pessoa simples, com capacidade de ouvir, de aprender
permanentemente e de compreender a realidade no seu
entorno. E, compreendendo isso, sabendo pisar bem
o chão, teve a capacidade de enfrentar a adversidade,
de enfrentar o preconceito e de dizer: vamos construir
uma universidade. Não é qualquer coisa; trata-se de
construir uma universidade.
Assim, senhoras e senhores, gostaríamos de,
mais uma vez, dar os nossos parabéns a todos que
fazem essa instituição, a Universidade de Fortaleza,
desejando a continuidade do seu sucesso, pois sempre contribuiu e, com certeza, continuará a contribuir
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para acelerar e alargar o passo do desenvolvimento
em curso no nosso País e no Ceará, desenvolvimento
este que é uma das condições básicas para pôr fim
às desigualdades existentes entre nós cearenses e
entre nós nordestinos e às desigualdades existentes
em nosso País.
Parabéns! Parabéns, Airton! Parabéns, D. Yolanda!
Parabéns, Drª Fátima Veras! Parabéns a todos vocês
que conduzem essa grande Universidade!
Parabéns ao nosso colega José Pimentel, aos Senadores desta Casa, aos Deputados Federais que aqui
estão e que, com sua presença, alargam esta sessão,
não apenas para que ela seja uma sessão do Senado
brasileiro, mas também para que ela se transforme em
uma sessão do Congresso Nacional, que homenageia
os 40 anos bem vividos da Universidade de Fortaleza.
Um abraço!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Eu quero parabenizar o Senador Inácio Arruda pelo seu pronunciamento e conceder a palavra ao
nosso decano, Deputado Federal Mauro Benevides,
que falará em nome da bancada cearense.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE) – Exmo
Sr. Senador José Pimentel, que tem a responsabilidade de, como um dos signatários do requerimento de
convocação desta sessão solene, dirigir os trabalhos e
fazê-lo com o brilho e proficiência habituais; Sr. Senador Eunício Oliveira, que, neste final de semana, pregávamos, ele e eu, democracia no interior do Ceará;
Senador Inácio Arruda, que acaba de fazer um relato
minucioso do que foi a trajetória da Universidade de
Fortaleza, desde os seus primórdios até hoje, nesses 40
anos de existência, merecendo, portanto, os aplausos
que ele recolheu ao término do seu discurso proferido na tribuna da Casa; quero saudar o Ministro Valmir
Campelo, que foi, simultaneamente, meu colega na
Câmara dos Deputados, quando eu era ainda Senador,
e depois, no Senado Federal, já que ele teve essa transição das duas Casas, da mesma forma como eu, que,
por força da manifestação soberana do povo, tive que
fazer esse mesmo percurso legislativo, a ponto de vir
a esta tribuna na manhã de hoje, vivenciando aquelas
emoções de tantos anos, sobretudo aquelas emoções
dos momentos mais árduos que o Congresso Nacional
viveu, naquela época em que o arbítrio instalado entre
nós reclamava daqueles que aqui chegaram com o intuito de buscar a redemocratização do País o estímulo
para que mantivéssemos o compromisso de defender,
no menor espaço de tempo possível, a reimplantação
entre nós do Estado democrático de direito.
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Desejo saudar a Magnífica Reitora da Universidade de Fortaleza, Srª Fátima Maria Fernandes Veras; o
meu amigo, Chanceler da Universidade de Fortaleza,
Airton Queiroz, a cujo lado, há bem pouco tempo, em
janeiro deste ano, participei de uma assembleia de
término de graduação de, talvez, 1,5 mil graduandos
no campus da Universidade, que, naquele momento
comportava, talvez, 3 mil convidados presentes ao
evento, e não apenas compartilhamos da alegria das
famílias dos graduandos, mas, sobretudo, do êxito da
Universidade, merecidamente exaltado por todos os
oradores que me antecederam.
Queria saudar esta dama de virtudes peregrinas,
Srª Yolanda Queiroz, que tem mantido o firme ideal
do seu esposo, acompanhando todas as iniciativas e,
sobretudo, dando uma atenção especial, como daria
também Edson Queiroz se vivo fosse, ao trabalho que
vem desenvolvendo em favor da educação em todo o
País a nossa Unifor, que comemorou, em março último, 40 anos de existência.
Quero saudar os meus colegas de representação federal aqui presentes: o nosso Deputado Antonio
Balhmann, Deputado Chico Lopes, Deputado Danilo
Forte, enfim, todos eles com quem, diariamente, compartilhamos batalhas legislativas árduas, como ocorreu,
recentemente, quando fomos compelidos a vivenciar,
durante 25 horas ininterruptas, a responsabilidade de
representar o povo brasileiro na apreciação de uma
matéria complexa, a modernização dos portos em
todo o País.
Desejo saudar, e o faço com imensa alegria, o
Presidente da nossa Academia Cearense de Letras,
José Augusto Bezerra, meu confrade na Academia –
ele se alçou ao cargo de Presidente recentemente; e
eu lá me encontro há algum tempo. Evidentemente,
ele traz a expressão do pensamento cultural do Ceará
a esta solenidade.
Queria saudar também o editor do Diário do
Nordeste, jornalista Pádua Lopes, que, em determinado momento da minha vida pública, há dois anos,
fez a saudação, em nome de todos os seus colegas,
no cômputo de alguns janeiros que eu cumprira como
legislador, quer como Deputado Estadual, Presidente
da Assembleia, Senador e, agora, Deputado Federal,
para corresponder às expectativas do povo cearense.
A ele, portanto, mais uma vez, o meu agradecimento.
Queria agradecer também ao nosso confrade Ricardo Bacelar, a quem teria que dizer o seguinte, se
ele me permitir relembrar o fato: em 2010, ele, Vice-Presidente do Conselho Seccional da OAB, foi um
daqueles que trabalharam junto ao Presidente Valde-
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tário Monteiro para que, dentro de uma distinção que
jamais pensei alcançar, naquele momento de extrema
importância, em setembro de 2010, fosse eu apontado,
dentre mais oito colegas, como advogado padrão. Eu
me surpreendi e busquei, naturalmente, aquela explicação que teria justificado essa indicação.
Eles entenderam que se eu não fui o advogado
forense que tanto desejei, assinando petições iniciais,
embargos declaratórios ou infringentes, se eu não cumprira esse rito processual, e eu procurei identificar a
razão, teria dito naquela ocasião, como realmente o fiz,
que se eu não fui o advogado forense como pretendi eu
me transformara sabe em que, senhoras e senhores?
Eu me transformara em advogado do povo na sucessão dos mandatos que tenho desempenhado até hoje.
Essa é uma referência histórica de caráter pessoal que não me dispensaria de fazê-la ao visualizar o
meu companheiro na Academia Cearense de Retórica
que ali atua como um dos tribunos mais vigorosos na
afirmação daquelas diretrizes que justificam o funcionamento da nossa Arcádia.
Enfim, queria saudar a todos os presentes. Aqui
estão o Pio Rodrigues e Dona Estela. O Pio Rodrigues
que também assistiu a sua genitora, Edir Rolim, me
fazer a entrega, em uma fase mais recuada, da medalha Clóvis Rolim, do saudoso Clóvis Rolim, em função
de trabalhos que eu executara em favor do desenvolvimento comercial do Ceará.
Teria que saudar também o ex-Reitor da Universidade Federal do Ceará, Roberto Cláudio, que deu
sequência às atividades inicialmente conferidas àquela
extraordinária figura de educador que foi Antônio Martins Filho, de quem eu fui aluno e em cujo escritório de
advocacia trabalhei, talvez por uns quatro ou cinco anos,
naqueles primórdios de uma carreira frustrada, porque
ao invés de direcionar para o exercício profissional da
advocacia, recebi o aceno do povo para representá-lo
em tantos mandatos até chegar a esta Casa legislativa
numa fase mais adiantada e aqui buscar, senhoras e
senhores aqui presentes, sobretudo defender, naqueles primeiros momentos, o que significaria o retorno
do País à normalidade política institucional.
Portanto, ao saudar todos os presentes, enfim,
aqueles que aqui comparecem, a quem eu delongaria
essas referências, embora elas todas merecidas, queria dizer que, em 31 de março, quando a Universidade
de Fortaleza completava seus 40 anos de existência,
a mim coube, no plenário da outra Casa legislativa,
fazer o realce de um acontecimento de extraordinária
significação para a vida educacional de nosso Estado.
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Ao ocupar a tribuna da Câmara dos Deputados,
Sr. Presidente, Senador José Pimentel, ressaltei o
significado daquele acontecimento e até mencionei as
expressões textuais do então Ministro da Educação,
que estava presente naqueles primórdios da Unifor, o
então Senador, colega, portanto, desta Casa, Jarbas
Passarinho, que enalteceu aquela iniciativa de Edson
Queiroz e não poupou elogios. Inclusive, depois, referindo-se a mim próprio neste plenário, disse que era
uma obra que merecia o estímulo, o apoio e o incentivo
de toda a classe política brasileira.
Então, esta sessão de hoje, que os Senadores
José Pimentel, Eunício Oliveira e Inácio Arruda entenderam promover, e o fizeram muito bem, com a chancela daqueles que compõem esta Casa, inclusive do
seu Presidente Renan Calheiros, acredito que a ela
fiz questão de aderir espontaneamente, e agora com
o encargo de representar nossa Bancada.
Como fez há poucos instantes o nosso Inácio Arruda, reporto-me a essa publicação da Unifor em que
o chanceler Airton Queiroz, em seu pronunciamento
memorável, referente ao evento, diz: “No compromisso
com a ciência e com a cidadania, na responsabilidade
social e na ética. o futuro é construído”.
Da cidadania, o que significa para todos nós a
defesa dos interesses da cidadania? Sabem todos os
presentes – e a rememoração a que me obrigo a fazer ao término dessas palavras marcadas, sobretudo,
pela emoção e pelo reconhecimento – que a defesa
da cidadania foi, sem dúvida, o grande momento da
Assembleia Nacional Constituinte. Acho que todos os
presentes ainda recordam, e eu mais do que qualquer
outro teria obrigação de ressaltar esse fato, porque Vice-Presidente fui da Assembleia, substituindo o grande e
inolvidável brasileiro Ulysses Guimarães, quando ele,
senhoras e senhores, se ergueu, naquela tarde memorável, no dia 5 de outubro de 1988, exibiu o primeiro
exemplar da Carta Cidadã e disse, ao final: “Esta é a
Carta Cidadã, ninguém ouse ultrajá-la”.
Então, quando a Universidade de Fortaleza, pela
voz autorizada de seu chanceler, diz clara e peremptoriamente que a Universidade prepara aqueles jovens
para que eles também saibam defender os direitos da
cidadania, só isso seria, Sr. Presidente, para ir ao encontro daquele anseio, daquele sonho, daquela aspiração do grande Edson Queiroz, que foi um exemplo
de dignidade, de empenho e, sobretudo, de integração
aos problemas e às questões mais legítimas de todo
o povo cearense.
Relembrando Edson, agora homenageio minha
amiga Yolanda Queiroz e o Chanceler Airton Queiroz,

13

Terça-feira 21 27443

cumprimentando-os em nome dos colegas da Bancada na Câmara dos Deputados, desta mesma tribuna
que tantas vezes eu ocupei em momentos de reflexão,
vivendo aqueles instantes que eram dramáticos para o
País, as cassações de mandatos, a suspensão de funcionamento de casas legislativas, neste mesmo plenário. Aqui cheguei em 1º de fevereiro de 1975, trazendo
comigo e com mais 15 colegas que subiram a rampa
do Congresso Nacional, como sonho, como aspiração
e como dever, a reconquista da normalidade política
institucional, que se efetivou no dia 5 de outubro de
1988 com a promulgação da Carta Cidadã.
Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Agradeço ao nosso decano, Deputado Mauro
Benevides, por suas palavras.
Concedo a palavra ao Sr. Chanceler da Universidade de Fortaleza, o Sr. Airton Queiroz.
O SR. AIRTON QUEIROZ – Exmo Sr. Senador José
Pimentel; Exmo Sr. Senador Eunício Oliveira; Exmo Sr.
Senador Inácio Arruda; Ministro do Tribunal de Contas
da União, Exmo Sr. Valmir Campelo; Magnífica Reitora
da Universidade de Fortaleza, Fátima Veras; Vice-Presidente da Fundação Edson Queiroz, Sra Yolanda Queiroz; meu querido Deputado Mauro Benevides; minhas
senhoras e meus senhores, a universidade tem uma
missão fundamental a cumprir na sociedade, e essa
missão está inserida no ideal de universidade que devemos perseguir. Através dos séculos, consolidou-se
o entendimento de que a universidade é o ambiente
de formação de pesquisadores, pensadores independentes, produtores de conhecimentos e técnicas que
promovem o bem-estar humano. A universidade, a
verdadeira universidade, não está alheia ao mundo,
não ignora as necessidades concretas da coletividade, razão pela qual deve ser capaz de contribuir para
a solução de problemas relevantes.
Desde 1973, portanto há 40 anos, a Universidade de Fortaleza incorpora essa missão ao se indagar
sobre as carências, dilemas e dificuldades na região
onde está inserida, e propor meios viáveis de superá-los, no esforço de desenvolver competências para
demandas não apenas locais, mas também nacionais e internacionais. A Unifor é uma instituição que
já nasceu universidade, como disse o Ministro Jarbas
Passarinho, na aula inaugural do dia 21 de março de
1973: “na meia-luz do crepúsculo vespertino de hoje,
nesta Fortaleza, eu vi um homem chorar e uma universidade nascer”.
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Desde então, oferece atividades de ensino, pesquisa e extensão em várias áreas do saber, e por isso
se dedica a beneficiar todos aqueles que por elas passam, no sentido de proporcionar aquisições científicas,
profissionais e culturais. A Unifor configurou-se na
participação de indivíduos, grupos humanos e unidades sociais de sua região; alcançou reconhecimento,
em todo o País, por meio de premiações nacionais e
colocações honrosas nas avaliações do MEC e, até
mesmo, fora do Brasil. Ao firmar parcerias com instituições e universidades em diversos países, ao longo
de seus 40 anos, ela entrelaça a sociedade civil, o
Poder Público e o mundo empresarial na realização
de trabalhos produtivos.
Seus 70 mil graduados e 10 mil pós-graduados,
a partir da qualificação adquirida nos 37 cursos de
graduação, 12 de graduação executiva, 5 de mestrados e 6 de doutorados, exercem as mais destacadas
funções em suas áreas de atuação – aqui há alguns
deles. São secretários de Estado, políticos, professores, pesquisadores e empresários.
A Unifor mantém convênios de intercâmbio com
170 universidades em 30 países. A dupla titulação
outorgada pela Unifor e por universidades estrangeiras insere o aluno em outra cultura de sua escolha e,
ao validar seu diploma internacionalmente, abrem-se
portas nos principais centros mundiais.
Na área de pesquisa, destacam-se projetos de
relevo nacional, como o das cabras transgênicas, com a
possibilidade de produção de leite com proteína semelhante à do leite materno, ajudando a combater a alta
taxa de mortalidade infantil no Nordeste e no mundo.
Na pós-graduação, investe na formação de líderes
para as diversas áreas de gestão, com ênfase para seus
cursos em parceria com a Universidade de Colúmbia,
em Nova York, e com a Universidade da Pensilvânia.
“Líderes que transformam” é o conceito que alavanca
os MBAs e a educação corporativa. O objetivo é trazer
para o Ceará a atualização, integração e competitividade. Nesse sentido, tivemos a presença do Presidente
norte-americano Bill Clinton e do Maestro João Carlos
Martins, ambos exemplos de liderança e superação.
Os 720 mil metros quadrados de campus abrigam estruturas de ensino e de prestação de serviço.
O Núcleo de Atenção Médica Integrada é considerado
referência na rede pública de saúde, pela diversificação
de serviços oferecidos à comunidade. A clínica efetua
300 mil atendimentos/ano. O escritório de prática jurídica desenvolve, nos seus alunos, a sensibilidade
do atendimento à população carente, aproximando a
Universidade do corpo social.
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A Escola de Aplicação Yolanda Queiroz acolhe cerca de 600 crianças de baixa renda/ano, cujos melhores
alunos ganham uma bolsa de estudos em um grande
colégio de Fortaleza e, depois, tem a chance de retornar
à Unifor na mesma condição – se não me engano, já
foram dez alunos que frequentaram a escolinha, foram
para um colégio e, depois, terminaram a Unifor.
É inegável que projetos nessa direção tenham
efeitos educacionais cumulativos para a região e como
principal beneficiário do País.
Ressalto, ainda, a relação intrínseca da Universidade com a cultura, e, nesse sentido, a Unifor dedica
atenção às artes, promovendo exposições de grande
porte, abrindo as portas de seu espaço cultural. Essa
articulação – não somente com as artes plásticas, mas
com o teatro, a música, a dança e o esporte – garante uma formação integrada à apropriação intelectual.
A crítica e o debate – e isso significa atendimento
ao direito que tem todo cidadão de participar da vida
cultural do País.
Em nome da Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, agradeço a homenagem do Senado Federal e também do Congresso Nacional, por
intermédio do Deputado Mauro Benevides.
Muito obrigado. (Palmas.)
Se possível, gostaria de chamar dez alunos da
Universidade de Fortaleza que estão aqui para a 17ª
Sessão Especial destinada a homenagear a Universidade de Fortaleza.
Podem vir. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Sejam bem– vindos. (Palmas.)
Podem chegar à nossa Mesa para fazer a nossa foto, com a presença também do nosso Chanceler.
(Pausa.)
Quero parabenizar a Unifor pela atenção que
dispensa aos mais pobres, aos mais sofridos. Um
exemplo concreto disso são os dez alunos aqui presentes. (Palmas.)
Convido a todos para acompanhar a execução
do Hino do Ceará pela nossa Camerata.
(Procede-se à Execução do Hino do Ceará.)
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Cumprida a finalidade desta sessão, agradeço às personalidades que nos honraram com seu
comparecimento, em especial, a Srª Yolanda Queiroz.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 59 minutos.)
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Ata da 76ª Sessão, Não Deliberativa,
em 20 de maio de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jorge Viana, Romero Jucá, Vicentinho Alves e da Srª Ana Rita

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e
encerra-se às 16 horas e 45 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
OFÍCIO Nº 5/20, DE 2013
Of. nº 918/2013/SGM/P

AVISO Nº 24, DE 2013
Aviso nº 1.543-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 21 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo
nº TC 040.431/2012-6, pelo Plenário desta Corte na
Sessão Ordinária de 21/11/2012, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam e, ainda, cópia da Decisão Normativa ora aprovada.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.

Brasília, 17 de maio de 2013
AVISO Nº 25, DE 2013
Assunto: Renúncia à suplência do mandato parlamentar
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a declaração da
renúncia à suplência do mandato de Deputado Federal
do Senhor Otoniel Andrade Costa (PR/TO), em 30 de
abril de 2013, nos termos do artigo 54, inciso II, alínea
“d”, da CF, combinado com os arts. 238, inciso II e 239,
caput, do RICD, publicada no Suplemento ao Diário
da Câmara dos Deputados nº 75, de 7 de maio de
2013, exemplar em anexo.
Atenciosamente, – Deputado Henrique Eduardo
Alves, Presidente da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas
da União, os seguintes Avisos:

Aviso nº 1.555-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 21 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo
nº TC 033.929/2012-0, pelo Plenário desta Corte na
Sessão Ordinária de 21/11/2012, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – As matérias vão à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 116, de 2013,
do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que
comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 409, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO Nº 116/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 15 de maio de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 409, de 2012,
que inclui os protetores solares na abrangência da
Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004, que autoriza
a Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz a disponibilizar medicamentos, mediante ressarcimento, e dá
outras providências, de autoria do Senador Rodrigo
Rollemberg.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com referência ao Ofício nº 116, de 2013, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que o Projeto de Lei do Senado nº 409, de 2012, seja
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 94, de 2013,
do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto
de Lei do Senado nº 626, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 94/2013/CMA
Brasília, 14 de maio de 2013
Assunto: Decisão terminativa – PLS nº 626, de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) aprovou em decisão terminativa, na 12ª Reunião Extraordinária de 14/05/2013, o
Projeto de Lei do Senado nº 626, de 2011, de autoria
do Senador Flexa Ribeiro, que “Dispõe sobre o cultivo sustentável da cana-de-açúcar em áreas alteradas
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e nos biomas Cerrado e Campos Gerais situados na
Amazônia Legal e dá outras providências”.
Respeitosamente,– Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com referência ao Ofício nº 94, de 2013, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que o Projeto de Lei do Senado nº 626, de 2011, seja
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Foram lidos anteriormente os Pareceres n°s
382 e 383, de 2013, das Comissões de Agricultura e
Reforma Agrária; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, respectivamente,
que concluem pelo arquivamento dos Avisos n°s 10
e 12, de 2013.
A Presidência, em cumprimento as suas conclusões, encaminha as matérias ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu, da Agência Nacional de
Energia Elétrica, o Ofício n° S/20, de 2013 (Ofício n°
51/2013, na origem), que encaminha cópia, em meio
magnético, do Relatório de Gestão da Prestação de
Contas Ordinária Anual, de 2012, da referida agência.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO Nº S/20, DE 2013
Ofício nº 51/2013-DR/ANEEL
Brasília, 19 de abril de 2013
Assunto: Prestação de Contas Anual da ANEEL –
Exercício de 2012
Senhor Presidente,
Como parte do processo de transparência das
ações da ANEEL e em conformidade com os procedimentos deliberados em reunião da diretoria colegiada
desta Agência, enviamos ao conhecimento de V. Exª
cópia em meio magnético do Relatório de Gestão da
Prestação de Contas Ordinária Anual 2012 da ANEEL, já encaminhado pela Agência à Secretaria Federal
de Controle Interno – SFC/CGU, em cumprimento às
determinações legais.
Respeitosamente, – Romeu Donizete Rufino,
Diretor-Geral Interino.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu queria, cumprimentando a todos que nos
acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado,
os Senadores aqui presentes, desejar uma boa semana de trabalho a todos
Senador Cristovam Buarque, Senador Rodrigo
Rollemberg, Senador Vicentinho Alves, é um prazer
tê-los aqui.
Eu queria chamar para fazer uso da palavra,
sem prejuízo da ordem de inscritos na lista, o Senador
Cristovam Buarque. Assim, a gente mantém a lista...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Fora do microfone.) – Eu quero falar pela Liderança;
ele fala agora.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Então, pela Liderança ou para uma comunicação
inadiável, o Senador Rodrigo Rollemberg, em permuta
com o Senador Cristovam, pois, assim, não criamos
prejuízo para a lista de inscritos. Pode ser? (Pausa.)
Então, em permuta com o Senador Cristovam
Buarque, o Senador Rodrigo Rollemberg fará uso da
palavra, sem prejuízo da lista de oradores inscritos,
onde figura, em primeiro lugar, o Senador Aloysio Nunes; em segundo, o Senador Fernando Collor e terceiro;
em terceiro, Senador Ruben Figueiró.
O Senador Vicentinho está aqui como inscrito.
Com a palavra V. Exª, meu bom amigo Rodrigo
Rollemberg, que tão bem representa o Distrito Federal nesta Casa. Reitero: sem prejuízo para o Senador
Gim, o Senador Cristovam, que, inclusive, está aqui
presente. É apenas um padrão elevado que aqui temos.
Com a palavra V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Como Líder. Com revisão do orador.) – Obrigado,
Senador Jorge Viana.
Prezados Senadores e Senadoras, eu subo à tribuna nesta tarde de hoje, Senador Jorge Viana, para
fazer alguns registros de eventos importantes que
aconteceram neste final de semana no Distrito Federal e que já fazem parte da cultura da nossa cidade.
Registro a concessão, pelo Governo do Distrito
Federal, do título de Patrimônio Cultural Imaterial do
Distrito Federal à Festa do Divino; a realização de mais
uma celebração de Pentecostes, no Taguaparque, em
Taguatinga, com a participação estimada de dois milhões de pessoas ao longo do final de semana, realmente um fenômeno; e a realização da Agrobrasília,
uma grande feira de negócios que movimentou mais
de R$500 milhões, mostrando a pujança da agricultura
do Distrito Federal e de toda a região.
Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os
alferes, responsáveis pela Festa do Divino no meio
rural, Diógenes e Camila, e os festeiros, os foliões da
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cidade, Diogo e Jamel, sua esposa, e, em nome destes, cumprimentar todos aqueles que fazem dessa
festa não apenas uma celebração religiosa, mas uma
celebração cultural da maior importância.
Nesse domingo, Sr. Presidente, a Festa do Divino Espírito Santo de Planaltina foi reconhecida como
Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal, um
reconhecimento há tempo esperado pelos planaltinenses que, há mais de cem anos, antes mesmo da
inauguração de Brasília, realizam o festejo envolvendo toda a comunidade e se mantendo, principalmente,
pela força do povo, independentemente de apoio oficial.
Todos os anos, participo dos festejos, como católico que sou e também pela minha ligação profunda
com a vida daquela cidade, com o meio rural, e fico
impressionado com a extraordinária capacidade de
mobilização da festa, que vai muito além da sua dimensão propriamente religiosa e mostra uma marca,
uma identidade cultural planaltinense, que a difere de
outras festas do Divino celebradas no Centro-Oeste e
em outras regiões do País, como as célebres festas
de Pirenópolis, em Goiás; Parati, no Rio de Janeiro;
São Luiz do Paraitinga, Mogi das Cruzes e Tietê, em
São Paulo.
A Festa do Divino Espírito Santo, em Planaltina, já é considerada uma das maiores manifestações
de devoção ao Divino Espírito Santo no Brasil, envolvendo a cada ano toda a cidade de Planaltina. A
cidade faz a festa e a festa faz a cidade. Através dela
se marca o tempo, se reproduzem estruturas sociais
e se conforma uma identidade própria planaltinense,
um jeito próprio de viver e sentir o mundo, onde não
há um tempo antes e um tempo depois da festa, nem
distâncias intransponíveis entre o catolicismo oficial e
a fé popular. A força simbólica e cultural é a maior expressão do festejo, coroada por um profundo vínculo
solidário que se estabelece nos foliões.
Ver de perto essa apropriação tão singular de
uma tradição centenária do Brasil, junto a essa vocação generosa de Planaltina, é, sem dúvida, uma das
grandes emoções que sentimos no Distrito Federal.
A Folia do Divino faz circular as graças do Espírito
Santo, que se multiplicam, movendo-se pelo campo e
pela cidade, aproximando vizinhos e parentes por meio
da fartura, da fé e da cooperação. A festa é solidária.
Nela só se acumula para redistribuir, seja qual for o
lugar que cada um ocupa dentro dos festejos.
Essa é a forma de agradecer ao Divino e também a certeza de receber suas bênçãos, seja como
imperador ou cozinheiro, ou como folião, ou fogueteiro,
ou cavaleiro. A devoção ao Divino explica a festa e a
festa explica a cidade.
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Eu digo sempre, Senador Cristovam, que a Festa do Divino é uma festa que uma pessoa sozinha,
mesmo com muito dinheiro, milionária, se quiser fazer essa festa, ela não consegue fazer, porque é uma
festa, sobretudo, da cooperação, em que as pessoas
doam seu trabalho, as pessoas fazem as doações dos
alimentos para essa grande comunhão que acontece
durante a Festa do Divino.
Uma tradição que já ganhou tanta força em nossa
região, que também se realiza em outras cidades do
DF, especialmente naquelas com maior extensão rural,
como o Gama, São Sebastião e Brazlândia.
Há também registro de paróquias e famílias em
outras cidades, como no Guará, que organizam Festas
do Divino, trazendo foliões de suas cidades de origem.
No Velho Testamento, Pentecostes era a festa
judaica de colheita do trigo, celebrando sua maturação e colheita sete domingos ou cinquenta dias após
a Páscoa, com oferendas e sacrifícios.
Na história bíblica, foi num domingo de Pentecostes que a Virgem Maria e os doze apóstolos de Cristo
receberam o Espírito Santo sob a forma de línguas de
fogo e, falando em numerosas línguas, dispersaram
sua fé pelo mundo.
De origem medieval portuguesa, celebrada por D.
Isabel, a Rainha Santa, casada com o Rei de Portugal,
Dom Dinis, que, na época, coroou, simbolicamente, o
imperador e dois reis em um convento franciscano da
Vila de Alenquer. E esse império do divino saiu, então,
para as ruas, ao som de trombetas, acompanhado por
uma multidão, começando ali uma longa tradição de
celebrações religiosas que foram, depois, levadas ao
Arquipélago de Açores, no início da expansão marítima lusitana, e também ao Brasil, com os primeiros registros, em terras brasileiras, datados do século XVIII.
A Festa do Divino Espírito Santo encontrou sua
expressão em diversas cidades brasileiras. Seu processo ritual compreende três fases estruturais: a folia,
o império e as cavalhadas. Cada uma delas apropriada e regionalizada pelas comunidades que mantêm a
tradição secular do festejo.
A distribuição de alimentos define a estética e a
ética da festa, como gesto de caridade e símbolo maior
de abundância e cooperação, bem como na história
que inspira essa tradição.
Pela história, uma criança é coroada como imperador e, investida de poder, resolve, como primeiro
ato, abrir as portas da cidade e, em seguida, promover
um grande banquete aos pobres.
São apenas situações de uma festa popular de
fundo religioso, mas que poderiam servir como instigante metáfora à vida política do País, pela reflexão
do poder em seu vínculo real e legítimo com a socie-
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dade, que é o que dá sentido ao nosso mandato e a
qualquer cargo público exercido no Estado brasileiro.
O imperador, na Festa do Divino, encarna a bondade, a solidariedade e o espírito de cooperação como
valores fundamentais. Para isso, investe-se de relação
com o sagrado, um caminho e um exercício absolutamente necessários à vida pública, que não deveriam
ser apenas ritualizados numa manifestação como a
Festa do Divino, mas a prática diária na relação cotidiana que tecemos com o coletivo.
Na Festa do Divino, todos são envolvidos e tudo
é compartilhado. E ver isso se manifestar na prática é
sempre uma emoção muito especial: a cidade se reconcilia com o seu entorno, com o seu contraditório
sistema de valores, na tentativa de resgatar um passado mais tolerável e a síntese de momentos relevantes
da história goiana, de uma época considerada de ouro.
Se, em Portugal do século XVI, comemorava-se
o futuro, em Planaltina, celebra-se o passado no futuro, e isso é de uma riqueza simbólica muito grande.
Por todos esses valores simbólicos que fazem
a Folia do Divino, e não apenas por seu valor estritamente turístico e sua dimensão de espetáculo que a
coloca no calendário oficial do GDF, o reconhecimento
dessa manifestação foi uma grande conquista para a
comunidade de Planaltina.
Esse patrimônio celebrado é muito maior que
a Folia do Divino. Também diz respeito à diversidade
cultural do Brasil, à abertura às diversas visões de
mundo e formas de transmissão de conhecimento, autogestão e autonomia dos processos de preservação
e ao fortalecimento dos vínculos do patrimônio com a
vida cotidiana.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – São saberes, fazeres, tradições, sons e linguagens tipicamente brasileiros, fruto de criações coletivas que passam a ser reconhecidas e tomadas como
riqueza nacional a ser preservada e difundida.
Parabenizo o povo de Planaltina e de todo o Distrito Federal. Tive a oportunidade, como sempre faço,
Senador Jorge, de ir várias vezes a alguns pousos de
folia ao longo desta semana. Tive a oportunidade de
chegar montado, como os foliões da roça, na chegada a Planaltina, participar do tradicional café da manhã oferecido há muitos anos, há dezenas de anos,
pelo Sr. Souza Lima e pela sua esposa, Evânia, que
resgataram a tradição da Festa do Divino e atendem,
como atendem todos os pouseiros: com muita solidariedade, com muita abundância, com muita fartura.
Ali, todos são tratados de forma absolutamente igual,
independentemente do cargo que exerçam, indepen-
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dentemente da sua importância na vida social. Todos,
ali, são tratados igualmente e todos são tratados com
muita generosidade, com muito acolhimento. Quero
fazer minha homenagem a todos os moradores de Planaltina citando aqui alguns festeiros que foram fundamentais para o sucesso desta folia de 2013: o Paraco
Padre Paulo Renato – responsável pela paróquia São
Sebastião de Planaltina/DF; o imperador Bento Lourenço e a imperatriz ,Alcimar Jardim; os foliões de rua
Diogo Salgado e Jamel; Diógenes Cardoso e Camila
(foliões da roça), Joaquim Luis de Sousa (guia da folia
de roça) e Aécio da Silva Campos (um dos mais velhos dos festeiros, de 74 anos). Também quero citar os
noveneiros Joaquim Nogueira e Veluziana de Castro,
Edson e Lucilene Brasileiro, Manuel e Marlene, Nélio
Renato Nogueira e Águida Neide, Kênia e família, Adenilton e Eduarda Sardinha, Waltênio Marques e Gorete
Trindade, e os mordomos do largo – Saulo e Lucíola –
os mordomos do mastro – Ricardo Andrade e Simone
Nogueira – os mordomos da fogueira – Luiz Carlos e
Wilma Meyre – e os mordomos das barracas – André
Salgado e Telma de Souza.
Ontem, tivemos um grandíssimo evento, que
se está tornando um fenômeno de público, ao qual
estava presente o Senador Romero Jucá, o Senador
Gim, o Governador do DF e vários outros parlamentares do Distrito Federal: a celebração de Pentecostes.
Comandada pelo Pe. Moacir Anastácio, a celebração
é um verdadeiro fenômeno de público, uma coisa impressionante.
Estima-se que dois milhões de pessoas, Senador Jorge Viana, passaram pelo Taguaparque ao longo
desses dois dias de celebração de Pentecostes.
Era este o registro que eu gostaria de fazer. Estou
percebendo que meu tempo está pequeno...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Se V. Exª quiser, posso aumentar mais.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Então, eu gostaria, Senador Jorge Viana, de
fazer outro registro, o terceiro, muito rápido, mas que
não eu poderia deixar de fazer, que é o da realização,
também neste final de semana, no Distrito Federal, ao
longo de toda a semana, encerrando-se no último sábado, de um evento, agora, de negócios. Falo da feira
tecnológica AgroBrasília, a sexta edição da AgroBrasília, que tive a oportunidade, Senador Jorge Viana,
de apoiar desde a sua primeira edição.
Muita gente que mora em Brasília e pessoas de
fora do Distrito Federal não conhecem essa face de
Brasília. Mas Brasília, o Distrito Federal tem uma das
áreas mais produtivas do ponto de vista da agricultura, com uma tecnologia avançadíssima, o uso de tecnologias moderníssimas, com uma agricultura de alta
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precisão. Essa feira, que se transformou numa grande feira de negócios, com a participação, inclusive,
de adidos militares, se transformará, a partir do ano
que vem, numa feira internacional. Para que o senhor
tenha ideia Senador Jorge Viana, foram comercializados, nos quatro dias de feira, mais de R$500 milhões
nessa sexta edição.
E eu digo que essa feira demonstra a capacidade empreendedora, a capacidade realizadora do setor
produtivo do Distrito Federal, do setor rural do Distrito
Federal, especialmente a Coopa/DF, Cooperativa de
Produtores do Padf, responsável pela organização
dessa feira. Foram 385 empresas e instituições que
participaram do evento, que recebeu 79 mil visitantes
durante os cinco dias. Realmente, um sucesso total,
com a participação, como eu disse, de adidos militares
de vários países interessados em manter cooperação
com o Brasil na área agrícola, especialmente de representantes da França, da Holanda, uma delegação
enorme, muito grande, da Colômbia, onde tivemos uma
rodada de negócios especificamente com os representantes da Colômbia, muito interessados no que vem
sendo desenvolvido no Brasil na área de agricultura.
Estavam representados por adidos e conselheiros
agrícolas a Suíça, a Espanha, a França, a Holanda, a
Alemanha e a Finlândia, que participaram dessa feira,
onde tivemos também a realização do Seminário Internacional sobre Tecnologias Tropicais para promover o
intercambio entre o Brasil e a Colômbia. Os dois países
trocaram experiências exitosas e dificuldades superadas no setor agrícola com o objetivo de desenvolver
a região colombiana de Orinoquia, que é semelhante
ao Cerrado brasileiro e obter acordo de cooperação
para futuras pesquisas.
Quero registrar, também, a presença marcante do
Sebrae nessa feira, mostrando o que vem realizando
nas cadeias produtivas do Distrito Federal: produção
orgânica, produção agroecológica sustentável, suinocultura, piscicultura, agroindústria e diversas experiências interessantes.
Quero, também, registrar que, ao lado do que há
de mais moderno em tecnologia agrícola no mundo,
com colheitadeiras imensas, plantadeiras imensas, um
negócio realmente impressionante, nós temos a vitrine
da agricultura familiar mostrando como vem evoluindo,
como vem avançando a agricultura familiar no nosso
País e o papel da Emater do Distrito Federal.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Nesse sentido, quero cumprimentar o técnico
da Emater, o agrônomo da Emater, um dos grandes
responsáveis pela concepção dessa feira, Carlos Vitor.
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Ele e a direção da Coopa/DF – não posso deixar de
registrar o nome de Ronaldo Triacca, um empreendedor, que está à frente dessa feira – fizeram da vitrine da
agricultura familiar uma coisa absolutamente impressionante, mostrando que tecnologias adequadas, que
tecnologias sociais podem transformar os índices de
produtividade da agricultura familiar brasileira.
Tenho a impressão de que vamos acabar transformando a área da AgroBrasília em um parque de
exposições permanentes, mostrando as diversas tecnologias utilizadas no Brasil, tanto na produção quanto
nas tecnologias para agricultura de alta precisão, com
muita tecnologia embarcada. Além disso, a feira poderá
ser um exemplo de como utilizar a agricultura familiar
para melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais de toda a Região Centro-Oeste.
Agradeço, Sr. Presidente, a oportunidade de fazer esses três registros. São eventos absolutamente
distintos, sendo dois deles de caráter religioso e um
de negócios, mas mostrando a diversidade do Distrito
Federal, especialmente na zona rural do Distrito Federal. Tanto a Festa do Divino como a AgroBrasília são
manifestações religiosas, culturais ou de negócios do
meio rural do Distrito Federal e da nossa região geoeconômica, conhecida como Entorno.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu que o cumprimento, meu caro colega, Rodrigo
Rollemberg, dizendo que já tive o privilégio, ainda como
estudante, de participar de várias Festas do Divino. Sei
que é a expressão da cultura que nós temos aqui no
Centro-Oeste brasileiro que V. Exª, com propriedade,
porque estimula o fortalecimento da cultura no Distrito
Federal, traz neste pronunciamento que abre a sessão
desta semana, desta segunda-feira.
Parabéns, Senador Rodrigo!
Eu convido para fazer uso da palavra, pela Liderança do PDT, o Senador Cristovam Buarque.
Em seguida, volto à lista de oradores com o Senador Ruben Figueiró, caso não cheguem o Senador
Aloysio Nunes Ferreira e o Senador Fernando Collor.
Eu queria antes, porém, Senador Cristovam, só
cumprimentar o Senador Chico Sartori pela presença.
Ele esteve aqui no Senado por um ano como suplente do Senador Amir Lando, representando o povo de
Rondônia.
Seja bem-vindo, Senador.
Com a palavra o Senador Cristovam Buarque,
pela Liderança do PDT.
V. Exª dispõe do tempo regimental de cinco minutos, mas, tendo em vista ser uma sessão de segunda-feira, eu serei atento para que V. Exª possa concluir o
seu pronunciamento.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – De qualquer maneira, Presidente, eu agradeço, eu agradeço,
mas vou tentar fazer no tempo, até porque tenho uma
reunião com o Senador Pimentel, às 14 horas e 30
minutos, para discutirmos como vai ser, amanhã, na
Comissão de Assuntos Econômicos, o debate sobre
o Plano Nacional de Educação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
é muito comum falar-se que não têm importância as
datas comemorativas, que nós aprovamos tantas aqui,
mas eu creio que cada uma delas permite trazer para
nós a lembrança de algum fato, de algum grupo.
Hoje é Dia do Pedagogo. Eu creio que nada
melhor do que aproveitar esta data para trazer aqui
uma reflexão sobre a importância, sobre o que fazer
e sobre como será o trabalho dos pedagogos daqui
para frente.
Em primeiro lugar, sobre a importância. Senador
Jorge Viana, o maior pedagogo no mundo, na segunda metade do século XX, foi um brasileiro chamado
Paulo Freire, que tem estátuas em lugares diferentes
do mundo. Eu mesmo já estive em monumentos a ele.
Aqui, na frente do Ministério da Educação, há um, que
foi colocado quando eu era Ministro. Essa é uma primeira lembrança.
A segunda lembrança – que eu vou ter que
explicar por que eu a faço – é que, quando a gente
percebe que há 250 milhões de celulares no Brasil e
que nenhum é brasileiro, que se fabricam 3 milhões
de automóveis no Brasil e que nenhum é brasileiro...
Hoje, o Brasil é um dos países com maior número
de domicílios com televisão, raríssimas desenhadas
ou fabricadas no Brasil, sendo que, mesmo para
essas, os principais componentes são importados,
como acontece com a empresa automobilística, que
é brasileira, uma das grandes conquistas do Brasil,
mas que tem sua parte mais sofisticada, chamada
avionics, importada... Verdade que os outros países também importam de outros países. Quando a
gente percebe que um país que tem 250 milhões de
celulares e nenhum é brasileiro, a gente tem que se
perguntar porquê. Eu diria que é pela falta de apoio
aos pedagogos do Brasil, porque, aparentemente, o
que se pensa é que falta de apoio aos cientistas que
desenham esses novos equipamentos. Mas o desenho de um novo equipamento, a invenção de um novo
produto passa por cientistas, tecnólogos bem vinculados ao setor produtivo, não isolados, e passa por
uma boa universidade. Não uma, duas ou três boas
universidades no País, mas uma no sentido do sistema universitário inteiro, porque o Brasil tem duas ou
três boas universidades, não entre as melhores do
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mundo, mas não tão distantes delas. Mas três? Eu
falo é sobre um sistema universitário de qualidade,
que exige uma educação de base da maior qualidade.
Não há possibilidade de um sistema universitário
de qualidade sem educação de base de qualidade, e é
impossível, havendo educação de base de qualidade,
não haver universidades com qualidade. Os alunos não
aceitariam. Os alunos que saem do segundo grau puxam a universidade para cima, se eles têm qualidade,
ou puxam para baixo, se não têm qualidade. Hoje, o
nosso sistema de educação de base está puxando as
universidades para baixo.
Demos um grande salto positivo, eu considero,
ao aumentar o número de vagas nas universidades,
mas está puxando para baixo. E alguns dizem: “Está
puxando para baixo porque aumentou o número de
alunos”. Não! Para aumentar o número de alunos na
universidade, a gente tem que querer, tem que buscar.
O problema é que aumentamos o número de alunos
sem qualidade, porque não há com qualidade. Não há
alunos com qualidade para preencher 6,5 milhões de
vagas universitárias. Não temos, não adianta querer.
Hoje, o número de alunos que terminam o ensino
médio já é igual ao número de vagas na universidade
naquele ano. Ou seja, não temos como selecionar os
nossos universitários, a não ser as boas universidades, que escolhem os melhores. Isso obriga o Brasil,
se quiser dar um salto na economia do futuro, a dar
todo o cuidado à educação de base.
Nós somos um dos maiores de consumidores
celulares e um dos últimos na produção de celulares
porque somos um dos últimos na qualidade da nossa
educação de base, de acordo com a Unesco.
Educação de base é, em primeiro lugar, o professor. Nem todo pedagogo é professor e nem todo
professor tem, necessariamente, a profissão, a formação, o diploma de pedagogo, mas o pedagogo a
gente pode usar no sentido coletivo de professor, de
mestre. É por eles que passa a construção do futuro
da educação e, portanto, do futuro do Brasil, mais do
que por qualquer outra profissão.
Se estivéssemos em guerra, eu diria “não, primeiro
os soldados”. Mas não estamos em guerra. Primeiro,
os professores, e hoje é o Dia do Pedagogo, embora
não seja o dia dos professores.
Temos de reconhecer que eles fazem o esforço
necessário, mas não estão conseguindo dar o resultado esperado por falta de contarem com um sistema
eficiente de educação. Aí, eu volto a insistir na minha
peleia aqui: a melhora do atual sistema educacional
não conseguirá colocar o Brasil entre as nações mais
educadas do mundo. É preciso construir um novo sis-
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tema, que vá crescendo enquanto substitui o atual. O
novo cresce e o atual diminui, como tentou Brizolla,...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – no Rio de Janeiro, como tentou o nosso colega
Senador Collor, quando Presidente, com a meta de 5
mil CIACs. Conseguiu fazer 444.
É claro que a gente precisa ter 200 mil escolas
da maior qualidade, mas 5 mil teriam dado um exemplo interessante ao Brasil se tivesse continuado com
essa meta até o final.
Eu tenho defendido a necessidade de um novo
sistema educacional que vá substituindo o atual. Esse
novo sistema tem de começar pelos professores. Isso
vai exigir uma carreira nacional para os professores.
Por que funcionários de tantos órgãos são federais, porque funcionários de tantas empresas estatais
são federais e os professores ficam condenados ao
nível de riqueza da cidade onde eles trabalham?
É preciso criar uma carreira nacional dos professores e colocá-los em escolas com qualidade federal.
Insistamos: as escolas federais do Brasil são as melhores na média do Ideb, como o Colégio Pedro II, as
escolas técnicas, os institutos de aplicação, os colégios
militares. Por que não ampliar esse número através de
uma carreira nacional e de escolas com qualidade?
Esse sistema é possível se implantar num período de 20 anos, pagando aos professores dessa nova
carreira um salário de R$9 mil por mês, o que faz com
que o custo anual do aluno seja de R$9 mil. E, daqui a
20 anos, quando isso estiver implantado, isso custará
6,4% do Produto Interno Bruto, menos do que o índice
que amanhã vamos discutir na Comissão de Assuntos Econômicos, em que se fala em 10%. É claro que,
com 6,4% para a educação de base, a diferença pode
ir para os demais setores da educação.
Isso é possível, selecionando bem esses professores, criando um sistema de estabilidade na função,
mas sob sistemáticas avaliações, para ver se eles
continuam ou não na atividade. Falo de estabilidade,
porque prefeito, governador e presidente não demitem.
Mas é responsável a estabilidade. Se em um concurso ficasse demonstrado que determinada pessoa não
estava preparada ou não era dedicada, ela teria de
ceder o lugar para outro. Isso é possível de se fazer.
Agora, além disso, quero fazer uma reflexão muito
simples, curta, sobre o papel do professor. Daqui para
frente, vai mudar o conceito do professor como eu, que
pega um giz e, como um artesão, termina ali, na sala
de aula, no quadro-negro, passando seu conhecimento.
Primeiro ponto: hoje, o conhecimento move-se
a cada dia, a cada hora. O professor vai ser uma es-
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pécie de antena ao colocar o aluno em contato com o
conhecimento, que está fora do professor. A memória
não está mais dentro da nossa cabeça. A memória,
hoje, está no pen-drive, no HD, nos sistemas. Nosso
professor vai precisar saber que ele é uma antena. E
ele não vai ter um trabalho solitário, pois vai ter de estar em conjunto com alguém que entenda de colocar
as aulas dele de maneira agradável para os alunos,
usando as modernas tecnologias da informação, e, ao
mesmo tempo, com algum especialista que coloque
essa aula na rede inteira.
Um novo pedagogo para o século XXI e um novo
sistema educacional para o século XXI são duas coisas de que o Brasil precisa. E, hoje, no dia deles, dos
pedagogos, creio que é um bom momento de lembrar,
de refletir, de propor e de ter a esperança de que nós
vamos fazer.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Cristovam, que
tem a autoridade de fazer um pronunciamento como
esse, não só lembrando o maior pedagogo deste País e
lembrando esse dia, como também fazendo referência
aos melhores caminhos para o Brasil seguir.
Como Prefeito e Governador, investi fortemente
na formação dos professores. Quando assumi o Governo do Acre, havia dois mil professores leigos, pessoas
que davam aula por vocação, por pura necessidade.
Todos os professores do Acre – acho que o Acre foi o
primeiro Estado do Brasil a fazê-lo – tiveram oportunidade de ter uma formação superior para exercer o
magistério. Isso foi inovador. Nós botamos a universidade federal nos 22 Municípios do Acre. Formamos,
inclusive, os professores indígenas. Este, talvez, tenha
sido o melhor investimento que fizemos: o investimento
nos formadores, nos professores.
V. Exª, mais uma vez, traz esse tema com posições que apontam o melhor caminho para que o
Brasil possa se firmar como grande Nação no mundo.
Parabéns a V. Exª!
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Fora do microfone.) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu convido para fazer uso da palavra, voltando
à lista de inscritos, o Senador Ruben Figueiró.
Depois, pelas presenças no plenário, terá a palavra o Senador Cícero Lucena.
Senador Ruben Figueiró, V. Exª, como orador
inscrito, dispõe do tempo regimental de 20 minutos.
Quero só lhe informar que, naquele dia em que
V. Exª fez aquela intervenção no plenário, quando
conversamos, meu pai estava assistindo à sessão em
casa. Ele me comunicou isso e lhe mandou um gran-
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de abraço. Nesse fim de semana, eu estive com ele, e
ele lhe mandou um grande abraço, dizendo que ficou
muito agradecido pelas palavras de V. Exª.
Com a palavra, V. Exª, por 20 minutos.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Devo dizer, Sr. Presidente, que minha manifestação
foi de coração, foi sincera, porque reconheço no seu
ilustre pai uma das figuras mais importantes da minha
convivência quando Deputado Federal e seu companheiro na Constituinte. Peço a V. Exª que, na primeira
oportunidade, retribua ao Deputado Wildy Viana, mais
uma vez, a minha homenagem e os protestos, sobretudo, da minha amizade.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no
decorrer desta semana, acontece em Campo Grande
a Semana da Indústria, evento anualmente promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Mato
Grasso do Sul (FIEMS), sob o comando operoso e
eficiente do empresário Sérgio Longen.
Quero aproveitar esta oportunidade para parabenizar os organizadores da Semana, intitulada “A Indústria do Desenvolvimento”, e para homenagear nosso
companheiro desta Casa Senador Romero Jucá, que
estará em Campo Grande para receber o título de cidadão sul-mato-grossense, e o Sr. Robson Braga de
Andrade, Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que também será agraciado com o título
de cidadania sul-mato-grossense.
Quero ressaltar, Srªs e Srs. Senadores, que,
apesar de o Brasil viver atualmente um refluxo de sua
atividade industrial, com déficits e quedas de produtividade, o Mato Grosso do Sul está vivendo nesse
setor um quadro completamente diferente, altamente
positivo e alvissareiro.
Recentemente, fiz um pronunciamento, desta
tribuna, sobre os perigos da desindustrialização do
Brasil e a transferência de empresas para o Paraguai
em decorrência de benefícios fiscais e trabalhistas
concedidos naquele país. Mas, oportunamente, recebi
relatórios sobre o desenvolvimento industrial de Mato
Grosso do Sul e fiquei vivamente entusiasmado com o
crescimento e diversificação do nosso setor industrial.
Nosso Estado está se diferenciando do que vem ocorrendo em muitas regiões brasileiras, inclusive aquelas
com mais tradição nesse segmento de nossa economia.
A partir de 2009, os números mostram que a atividade industrial vem crescendo de maneira firme e
continuada em Mato Grosso do Sul, aumentando significativamente sua participação em nossa economia,
representando hoje o segundo setor mais importante
do nosso PIB, superando a agropecuária, que sempre
foi a marca de nosso Estado.
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Só a título de informação, Srªs e Srs. Senadores,
no Mato Grosso do Sul, o setor de serviços representa
68% de nossa economia, enquanto o setor agrícola
e pecuário está em torno de 16%, embora saibamos
que, sem o campo, não haveria possibilidade de haver movimento econômico nem geração de riquezas.
Voltando ao setor industrial, em 2011, a participação da indústria em nosso PIB atingiu seu melhor
índice, ou seja, 23,5% de nossa economia. No ano
passado, caiu um pouco, para 22,1%.
A estimativa para 2013 é a de que a indústria
voltará aos 23% de tudo aquilo que produzimos, ultrapassando os US$3 bilhões, ou seja, um crescimento
de 70% em volume de negócios quando comparamos
com o ano de 2005.
Vejam, Srªs e Srs. Senadores, a dimensão da vitalidade de nossa indústria nascente, que hoje coloca
o Mato Grosso do Sul no ranking dos três melhores
Estados para se investir no País. Nos últimos dois anos,
passamos de 9,8 mil estabelecimentos industriais para
11.155, uma elevação de 11%. Com isso, estamos
empregando cada vez mais, saltando de um total de
121.912 trabalhadores para 134.883 trabalhadores,
um crescimento de mais de 9%.
Estamos dando saltos importantes, produzindo
mais e mais. As projeções de 2013 em comparação a
2012 indicam que vamos crescer 14%, saltando dos
atuais R$10,3 bilhões para R$12 bilhões.
Dessa maneira, nosso Estado começa a mudar
seu perfil socioeconômico, deixando de ser uma sociedade de base essencialmente agrária para se tornar
também um polo econômico com forte participação da
indústria. Atualmente, dos 79 Municípios de Mato Grosso do Sul, 18 Municípios já têm o segmento industrial
na liderança da economia. Campo Grande, Três Lagoas, Dourados e Corumbá são Municípios com forte
predomínio industrial, gerando mais de cinco bilhões
anuais de produção.
A realidade de Mato Grosso do Sul está mudando rapidamente. Infelizmente, esse processo, muitas
vezes, não tem equivalência na implantação da infraestrutura necessária para dinamizá-lo ainda mais.
Sr. Presidente, faltam estradas, faltam ferrovias, falta
comunicação mais rápida, com a implantação de sistema de banda larga para Internet e telefonia. Enfim,
temos carências, mas, se estas fossem atendidas no
médio prazo, poderíamos acelerar nosso crescimento e cumprir nosso destino histórico de ser uma das
unidades federativas estratégicas do desenvolvimento
regional brasileiro.
Mesmo assim, nossos números são cada vez
mais expressivos. Temos ainda uma população relativamente pequena, com cerca de 2,5 milhões de habi-
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tantes, o que nos permite planejar nosso crescimento
sem temer explosões de pobreza nem distorções sociais decorrentes de processos migratórios intensos
como os que ocorreram em muitos Estados brasileiros.
Temos uma economia com alto padrão de sustentabilidade, conforme estudos consagrados da Embrapa. Por isso, reitero, mais uma vez, que precisamos
urgentemente equacionar nossos gargalos estruturais,
abrindo-nos para mais investimentos e maior atração
de indústrias para nosso Estado.
Srªs e Srs. Senadores, estamos vivendo uma situação especial, em muitos aspectos diferente da dos
grandes centros urbanos do eixo Rio-São Paulo. Temos
ótimas perspectivas de futuro. Por isso, reitero minhas
homenagens ao setor industrial sul-mato-grossense,
esperando que a Semana da Indústria, que ora lá se
realiza, apresente à sociedade sul-mato-grossense
um painel geral sobre este bom momento de nossa
história. E que ela represente um marco referencial,
para que as futuras gerações tenham clareza de que
nada aconteceu por acaso, mas, sim, pela tenacidade
de homens e de mulheres que acreditaram que só é
possível transformar nossa realidade com coragem,
com determinação e com boa vontade.
Desta tribuna, presto minhas homenagens à Federação da Indústria do meu Estado e expresso meu
respeito àqueles que acreditam na sua potencialidade
econômica e social.
Sr. Presidente, eu desejaria ressaltar também que,
nesta data, outro grande evento acontece na capital do
meu Estado. Após batalha judicial que demandou alguns anos, a sociedade beneficente de Campo Grande,
cujo Presidente é o Sr. Wilson Levi Teslenco, entidade
mantenedora da Santa Casa, reassumiu sua direção.
Eu o afirmo após muitos anos, Sr. Presidente, porque
a Prefeitura municipal e o Governo do Estado, baseados em dados falsos e em desastrada ação política,
procederam à intervenção na instituição, destituindo
sua diretoria, desrespeitando os legítimos direitos dos
seus associados.
Nesse período lastimável, a Santa Casa de Campo Grande teve uma administração muito inferior àquela
que fora destituída e, sobretudo, promoveu um desastre financeiro. A atual administração terá de arcar com
duros sacrifícios. Agora, a nova direção terá, repito, de
lutar muito para restabelecer o crédito e a consideração
daqueles que, com espírito abnegado, foram seus fornecedores. E mais e mais, Srs. Senadores, reestruturando a administração, erguendo a credibilidade como
instituição hospitalar, como acontecera desde a sua
fundação, no final da década de 20 do século passado.
Estou acreditando, Sr. Presidente, que a nova
direção da real Santa Casa de Campo Grande encon-
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trará respaldo por parte das autoridades da República,
eis que já é público que o eminente Ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, está para lançar um amplo programa
de apoio às Santas Casas de todo o País. Esperança
que fundamentalmente o Brasil tem e aplaude.
Desejo acrescentar, Sr. Presidente, por informações que acabo de receber do meu Estado, que
o Governo do Estado, através da presença, naquela
solenidade, da Vice-Governadora Simone Tebet, assegurou que, do empréstimo que a Santa Casa terá que
fazer junto à Caixa Econômica Federal, o Estado se
responsabilizará pelo pagamento dos juros decorrentes
do empréstimo. Já é um fato positivo que demonstra o
interesse de todas as autoridades do meu Estado de
se associarem ao trabalho da nova diretoria da Santa
Casa de Campo Grande, não só para soerguê-la, mas
para, principalmente, estender seus benefícios, sua
ação beneficente em favor daquelas que a procuram
e que desejam saúde.
Portanto, são os dois tópicos, Sr. Presidente, que
eu gostaria de ressaltar neste instante desta tribuna
e que são uma homenagem ao esforço daqueles que
constroem o meu Estado.
Muito obrigado, Excelência.
Durante o discurso do Sr. Ruben Figueiró, o
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Vicentinho Alves.
Durante o discurso do Sr. Ruben Figueiró, o
Sr. Vicentinho Alves deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana,
1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Ruben Figueiró,
pelo pronunciamento, agradeço as palavras generosas,
e convido para fazer uso da palavra, como orador inscrito, o Senador Cícero Lucena, pelo tempo regimental
de 20 minutos.
Em seguida, o Senador Vicentinho, para uma
comunicação inadiável, e a Senadora Ana Rita, como
oradora inscrita.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos
que nos assistem pela TV Senado e que nos escutam
pela Rádio Senado, antes de meu pronunciamento,
não poderia deixar de fazer um registro que considero
muito importante...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Cícero, sei que não é regimental e não
deveríamos fazer, mas sei...
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O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
Fique à vontade, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – ... que V. Exª concordaria comigo, só para fazer
o registro e agradecer a presença das alunas e dos
alunos do Centro de Ensino Fundamental do Gama.
Sejam bem-vindos ao Senado. (Palmas.)
Obrigado. E sei que estou falando em nome de
todos os Senadores. Bem-vindos e sucesso no estudo.
Obrigado, Senador Cícero.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
De nada, é um prazer também.
Pois bem, Presidente, eu inicio o meu pronunciamento de hoje fazendo o registro, com muita alegria e
satisfação, em relação à convenção do meu Partido,
o PSDB, realizada ontem, aqui na cidade de Brasília.
Essa convenção demonstrou de uma forma clara a disposição do PSDB de fazer um resgate da história do
Partido, que teve a preocupação de assumir posições
difíceis, mas renovadoras, reformadoras e compromissadas de forma verdadeira com a questão social.
Naquela convenção, que teve a presença de todas as Lideranças nacionais, estaduais e até mesmo
municipais que são membros do diretório nacional, e
também algumas representações, ficou muito clara a
unidade do Partido, a disposição de se mostrar como
uma alternativa verdadeira e concreta para o projeto
de um País que precisa – e precisa muito – melhorar,
para podermos ter mais confiança em um futuro melhor, mais justo, mais humano e mais solidário.
É um Partido que, na sua trajetória, apesar de
ser um dos mais novos deste País, teve a chance de
governar esta Nação, teve a coragem e a iniciativa de
participar, ao lado do então Presidente da República,
Itamar Franco, da consolidação e da idealização do
Plano Real, que, sem dúvida alguma, foi a maior obra
social, de justiça social, do nosso País.
Hoje, muitos não se recordam do trauma da maquininha do supermercado. Hoje, muitos – jovens inclusive, que iniciam seu processo de cidadania, como
eleitores – não se recordam que o trabalhador trabalhava 30 dias, Senador Vicentinho, e, em função da
inflação, recebia 20% ou 25% a menos, ao final dos 30
dias trabalhados, porque a inflação corroía, consumia
todo o esforço e o suor do trabalhador através do aumento dos preços e, consequentemente, da redução
do poder aquisitivo.
Foi também este Partido que teve a coragem
de modernizar as relações entre empresa, Governo
e cidadão.
Quem se recorda da decisão do Partido de privatizar as telecomunicações? Hoje, é fácil lermos matérias,
notícias publicadas nos jornais, de que há mais mulhe-
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res com telefones celulares do que homens. Quando o
PSDB assumiu o Governo, o telefone era um verdadeiro
processo de investimento. Só existia telefone fixo, e,
para se adquirir um telefone fixo, com dificuldade de
linhas, você comprava ações para ter direito, até negociadas na Bolsa. Essa foi uma das conquistas, dos
avanços que o PSDB, na sua reforma, fez.
Além disso, houve avanços, por exemplo, na área
social. Hoje, já se tornou, sem dúvida alguma, não patrimônio de um governo A, de um governo B ou de um
governo C, mas patrimônio da sociedade brasileira o
programa Bolsa Família. Hoje, o Bolsa Família existe
graças, em um primeiro instante, à estabilidade econômica, ao combate à inflação, às reformas que foram
feitas e às ideias iniciais desse programa, como, por
exemplo, o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Vale
Gás e tantas outras iniciativas sociais que o governo
que sucedeu o PSDB teve a oportunidade de consolidar em um nome, e também, graças à estabilidade
econômica, de poder inclusive ampliar. Portanto, as
conquistas sociais de hoje são fruto de ações e da
contribuição de muitos, no passado, e, sem dúvida
alguma, deve ser reconhecido o esforço do PSDB
nesse sentido.
Da mesma forma, a preocupação com a universalização do ensino, com a preocupação de que precisávamos modernizar e começar o processo de privatização – que, cada vez mais, se consolida na cabeça
de todos aqueles que desejam um país ágil, um país
que reduza o custo Brasil –, a fim de ter investimentos
em áreas estruturantes para potencializar aquilo que
temos em favor do nosso desenvolvimento, do nosso
crescimento e, portanto, de uma justiça social que todos desejamos.
Sem dúvida, como simbolismo dessa unidade, o
Partido escolheu como Presidente para os próximos
anos o Senador Aécio Neves, com a sua história, com
o seu aprendizado político, desde jovem, com a sua
prática em todos os cargos que exerceu, em que a ética,
a responsabilidade e o compromisso público estavam
acima de qualquer coisa. Tenho certeza absoluta de
que é mais uma contribuição que o PSDB dá a este
País, ao oferecer o nome do Senador Aécio Neves,
ex-Deputado Federal, Presidente da Câmara Federal, ex-Governador de Minas Gerais, por duas vezes,
em que colocou Minas no trilho do desenvolvimento e
da justiça social. Estará muito bem conduzido e com
a visão de futuro e de comprometimento do PSDB, a
exemplo de que foi muito bem conduzido, com muito
equilíbrio, com muita responsabilidade, com muita doação, pelo então Presidente Sérgio Guerra, que passou
para o Presidente Aécio Neves.
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E fica aqui, também, o meu registro – e sei que
estou falando em meu nome e em nome de todos os
companheiros do PSDB –, com o sentimento de gratidão ao Presidente Sérgio Guerra.
Portanto, renovo aqui a minha alegria e satisfação,
que norteiam hoje o sentimento de todos que fazem o
PSDB, neste novo momento que estamos vivendo. O
PSDB cada vez mais aprofundará as questões nacionais, as questões sociais, e, com altivez, com coragem
e com determinação, faremos propostas para este ser
um país cada vez mais justo socialmente e, portanto,
com desenvolvimento sustentável.
Pois bem, Presidente, gostaria de, ao dar continuidade à minha fala, chamar exatamente a um assunto que está na pauta da imprensa, na pauta dos
Municípios brasileiros e, poderíamos dizer, na pauta
do Brasil como um todo.
É notório o fato de que o Brasil ainda tem seu
crescimento prejudicado, graças a diversos gargalhos que sufocam e estrangulam nossos esforços de
desenvolvimento. Um desses gargalhos mais sérios e
cheios de consequências é o que afeta os transportes
em todas as suas modalidades.
A infraestrutura de transportes, Sr. Presidente,
garantindo a circulação da produção, tem um impacto direto e importante sobre a prosperidade nacional.
Assegurando a circulação de pessoas, tem também
um efeito imediato no bem-estar e um reflexo, também
direto, nos indicadores sociais. Isso é especialmente
verdade no que se refere ao transporte coletivo de
passageiros, sobretudo em nossos grandes centros
urbanos.
Hoje, os jornais no Brasil citam uma reportagem
em relação a não só o aumento de passagem em si,
mas a estrutura de transportes nas cidades, como um
todo. Várias capitais estão segurando os reajustes.
Em janeiro, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin
definiram que o aumento nas tarifas de ônibus será
escalonado para impactar o menos possível a inflação.
Foi definida uma parceria para a ampliação do
bilhete único mensal para o metrô e para a CPTM,
que deve começar a funcionar no segundo semestre,
demonstrando a preocupaçao daqueles dois gestores:
Geraldo Alckimin, Governador do Estado, e Haddad,
Prefeito da cidade de São Paulo.
No Rio de janeiro, o Prefeito Eduardo Paes confirmou, em 24 de abril de 2013, que o reajuste tarifário das passagens de ônibus está previsto para junho,
porém sem índice de aumento definido.
Em fevereiro, Sr. Presidente, a Presidente Dilma
Rousseff já havia pedido aos Municípios de São Paulo
e do Rio de Janeiro para segurarem o aumento das
tarifas, temendo que a inflação batesse em 1% em
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janeiro e alimentasse as expectativas de crescimento
para o ano.
Tal movimento já aconteceu em Porto Alegre,
em fevereiro deste ano, com a derrubada do aumento da passagem e manutenção do preço através de
uma liminar judicial, e vem ocorrendo desde o início
do ano em Natal, onde o aumento da passagem já
foi derrubado duas vezes por pressão popular junto à
Câmara Municipal.
Os cariocas que passarem na frente da sede da
Prefeitura, na Cidade Nova, na tarde de hoje, verão
a concentração de um movimento que luta contra o
aumento das passagens de ônibus no Rio de Janeiro.
Este reajuste afeta, Srªs e Srs. Senadores, diretamente a nossa população, em particular, os trabalhadores
e estudantes.
No ano passado, Srªs e Srs. Senadores, pensando
justamente em uma forma de melhorar esse problema, incentivar e promover a modernização do transporte coletivo de passageiros, em suas modalidades
rodoviária, ferroviária e metroviária, apresentei projeto
de lei que cria o Regime Tributário para o Incentivo à
Modernização e à Ampliação do Transporte Coletivo
de Passageiros (Retransp). O objetivo é promover a
desoneração tributária da cadeia produtiva de ônibus,
vagões, peças, equipamentos e mesmo combustíveis,
de forma que os empreendedores do setor se vejam
estimulados a renovar a frota disponível, oferecendo
transporte de massa com qualidade e, consequentemente, a preços convidativos.
Em linhas gerais, Sr. Presidente, o projeto que
proponho suspende a exigência do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para
os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), incidentes na venda no mercado interno de
locomotivas, vagões, ônibus, suas partes e peças, assim como de fluidos hidráulicos, lubrificantes, tintas,
anticorrosivos, óleo diesel e de outros produtos similares, a serem empregados na operação do transporte
ferroviário e do transporte rodoviário coletivo de passageiros. Suspende também a exigência do Imposto de
Importação, quando os bens usados para o transporte
coletivo forem importados por pessoa jurídica beneficiária do Retransp. Por fim, suspende a exigência da
cobrança da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide) incidente sobre a importação e a
comercialização de petróleo e seus derivados e sobre
o álcool etílico combustível.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs Senadores,
na última década, as grandes regiões metropolitanas
do Brasil viram suas periferias crescerem de forma
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acentuada. Como a maior parte dos empregos continuam concentrados nos Municípios centrais dessas
regiões, as pressões postas pela necessidade de locomoção das pessoas entre centro e periferia crescem
na mesma proporção em que aumenta a população.
O transporte individual, no limite, tende à inviabilidade. A única solução para garantir a mobilidade das
pessoas, nesse caso, é o transporte coletivo. É preciso que otimizemos as condições, para que a oferta
desse transporte seja o mais eficiente possível. Não
podemos esquecer, sobretudo, o grande impacto que
tem a qualidade do transporte sobre a qualidade de
vida das pessoas.
É certo que esse projeto por mim apresentado
desde o ano passado não pode, sozinho, solucionar
todo o problema do transporte coletivo nacional, que
pede, sobretudo, grandes investimentos em infraestrutura – como a construção de linhas de metrô ou de
corredores de ônibus. De todo modo, Sr. Presidente,
a intenção é estimular os empresários do setor a modernizar seus serviços, de modo a oferecer à população um transporte mais eficiente, confortável, seguro
e também a menor custo.
Nos últimos anos, o Governo tem insistido em
uma política de oferecer incentivos fiscais a montadoras
de automóveis. Os preços mais baixos permitidos por
essa política têm estimulado fortemente o consumo.
Isso tem efeitos positivos na produção, naturalmente,
mas tem cada vez mais implicações negativas para a
qualidade da vida em nossas grandes cidades. Há cada
vez mais automóveis nas ruas, com consequências
graves para a própria mobilidade das pessoas, sem
falar em outros fatores, como o meio ambiente. Hoje
um número crescente de pessoas pode ter o seu automóvel, mas a cada dia torna-se mais penoso dirigir
em nossas cidades.
É imperativo, Srªs e Srs. Senadores, que passemos a dar prioridade aos transportes coletivos, sob
pena de inviabilizarmos, no médio prazo, a vida em
nossos grandes centros urbanos. Aliás, hoje, mesmo
cidades médias já começam a apresentar problemas
graves com a circulação das pessoas, problemas que,
antes, eram exclusivos dos grandes centros.
O projeto que apresentei pretende ser uma pequena contribuição no sentido de atenuar o problema
da qualidade do serviço de transporte oferecido à
nossa população. Muito ainda tem de ser feito, como
disse, sobretudo em termos de planejamento urbano
e de investimentos em infraestrutura, mas é preciso
começar em algum lugar. Tenho certeza de que esta
Casa está atenta e é sensível a esse problema, e saberá reconhecer a importância da proposta que apre-
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sentei, contribuindo para o seu aperfeiçoamento e para
a sua aprovação.
Como candidato a prefeito de João Pessoa, eu
ofereci uma proposta em que, a exemplo de modelos
de cidades em outros países, o trabalhador comprava
um passe para andar durante 30 dias e, consequentemente, tinha direito a uma redução no preço da passagem do transporte coletivo.
Essas e outras alternativas, a exemplo desse
projeto, são importantes e é fundamental que entrem
na pauta de discussão desta Casa, porque o trabalhador que está pendurado no mau transporte coletivo,
pagando um preço altíssimo, sem dúvida nenhuma,
não está atingindo a qualidade de vida que merece.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Meu muito obrigado, e que Deus proteja a todos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Cícero Lucena
pelo pronunciamento.
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Convido para fazer uso da palavra o Senador
Vicentinho, mas antes eu preciso ler expediente que
está sobre a mesa, pedindo a compreensão de S. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Encerrou-se, na última sexta-feira, o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução
do Senado nº 1, de 2013, da Presidência da República, que estabelece alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais.
A Presidência comunica que ao Projeto foi apresentada a Emenda nº 1– CAE (Substitutivo), como
conclusão do parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.
Foram oferecidas as Emendas nºs 2 a 8, de plenário.
São as seguintes as emendas:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A matéria ficará na Secretaria-Geral da Mesa
aguardando leitura dos requerimentos apresentados
ao referido Projeto.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa, como membro titular, o
Deputado Antonio Balhmann, em substituição ao Deputado Beto Albuquerque, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 614, de 2013, conforme Ofício nº 84, de 2013, da
Liderança do PSB na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processo da matéria.
É o seguinte o Ofício:
OF.B/84/13
Brasília, 20 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Antonio Balmann (PSB-CE), como titular,
da Medida Provisória nº 614, de 2013, “Altera a Lei
nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe
sobre a estruturação do Plano de Carreiras e cargos
de Magistério Federal; altera a Lei nº 11.526, de 4 de
outubro de 2007; e dá outras providências”, em substituição ao Deputado Beto Albuquerque.
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Peço à Assessoria da Mesa que dê o encaminhamento.
Com a palavra, V. Exa, Senador Vicentinho, e, em
seguida, a Senadora Ana Rita, como oradora inscrita.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR – TO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, ocupo hoje a
tribuna para homenagear a mais jovem e a mais bela
capital do País, a nossa capital Palmas – 24 anos –,
aniversariando hoje. E aqui quero render as minhas
homenagens à nossa capital Palmas.
Inicio, Presidente Jorge, citando o Senador João
Ribeiro, que, com certeza, se com saúde estivesse,
hoje estaria aqui a homenagear Palmas. Ele se encontra em tratamento no Hospital Sírio-Libanês – e eu lhe
desejo melhoras. Mas eu não poderia deixar de citar
o nome do companheiro João Ribeiro, que, na época
da implantação de Palmas, ele, um jovem Prefeito de
Araguaína, e eu, Prefeito de Porto Nacional, minha
terra natal.
Portanto, fica aqui a minha homenagem a Palmas
e em nome do Senador João Ribeiro.
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Inicio, homenageando e reconhecendo a sessão
solene na Câmara, fruto de um projeto apresentado
pelo Deputado César Halum. Ali estavam muitas autoridades: o Senador Ataídes; a Embaixadora da Colômbia, a Srª Maria Elvira; os Deputados Federais por
Tocantins Eduardo Gomes, Lázaro Botelho, Nilmar
Ruiz; o Prefeito Amastha, de Palmas, e a sua esposa. E aqui, por intermédio do Prefeito Amastha, fica a
nossa homenagem.
Mas, Sr. Presidente, nós não podemos deixar de
reconhecer que Palmas se confunde com o Governador Siqueira Campos, que lutou pela criação do Estado, pela implantação da capital. E coube ao destino
me dar a oportunidade de, na época, ser o Prefeito da
cidade-mãe de Palmas, que é Porto Nacional, a cidade
centenária e querida Porto Nacional.
Num encontro histórico ali no Distrito de Canelas, Município de Porto Nacional, junto com o então
Governador Siqueira Campos, Prefeitos, Deputados
Estaduais, Deputados Federais, numa reunião numa
palhoça, num barracão de palha, tive a oportunidade
de adentrar um helicóptero com o então saudoso Prefeito Sebastião Borba, da capital provisória, Miracema,
e o então Governador Siqueira Campos. Sobrevoamos,
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srª Ana Rita, o local
onde seria implantada a futura capital, que era uma
fazenda. Inclusive, um dos proprietários é até hoje um
grande amigo, o Paulo Guimarães.
Voltamos dessa reunião e eu fui para Porto Nacional com um entusiasmo tremendo, sonhando junto
com todos aqueles que ali estavam. Fui assinar o desmembramento da cidade para criar Taquarussu do Porto
e, consequentemente, Palmas, a nossa bela capital.
Logo depois, tivemos o lançamento da pedra fundamental ali, no dia 20 de maio, onde um culto ecumênico celebrado pelo Bispo de Porto Nacional Dom
Celso Pereira de Almeida, grande amigo nosso, dos
meus pais e da minha família, e também do Pastor
Sebastião Andrade, outro grande amigo nosso, evangélico da nossa cidade de Porto Nacional.
Portanto, participar desse momento histórico para
mim é motivo de muita honra. Naquela época, um simples Prefeito, um jovem Prefeito; depois, continuamos
na luta e pude somar com a nossa capital, na condição
de Deputado Estadual; como Presidente também da
Assembleia Legislativa do meu Estado; como Deputado Federal e, agora, com o apoio maciço dos palmenses, a quem eu aqui quero registrar os meus sinceros
agradecimentos por ser o Senador mais bem votado
da história de Palmas. Muito mais pela generosidade
dos palmenses do que até por mérito. Mas, Senador
Jorge, nessa última eleição, os palmenses foram às
ruas e me fizeram Senador, inclusive, com mais votos
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do que os candidatos a Governador. Olha que honra
e que prazer!
Portanto, fica aqui a minha gratidão a toda população de Palmas, à juventude, aos trabalhadores,
aos empresários, a todos que, de uma maneira ou
de outra, vem construindo esta bela cidade. Palmas
hoje é a capital, segundo o IBGE, que mais cresce no
País. Palmas, além do seu planejamento, além da sua
gente que veio de todos os cantos do País e até de
outros países, como agora: o Prefeito da capital, é um
colombiano. Eu, como nativo, sempre estive de braços
e coração abertos a receber a todos. E Palmas é um
exemplo disso. Bem próximo da minha Porto Nacional.
Eu quero dizer que Palmas, para quem nos assiste, tem em torno de 80 cachoeiras cadastradas na
região de Taquarussu do Porto.
Palmas fica entre a Serra do Carmo e o Lago,
com 180km de extensão e aproximadamente uns 15km
a 20km de largura. Portanto, esta é a nossa cidade, a
nossa capital, que, modéstia à parte, tenho o prazer
de dizer que participei desde os primeiros passos para
que ela viesse a brotar dessa forma. Quero sempre,
na minha condição, que me for possível, sempre estar
trabalhando, zelando por esta capital, que faz parte da
minha trajetória política.
Palmas, como eu disse, não podemos nunca
esquecer-nos da cidade-mãe, a centenária Porto Nacional, porque, no início de Palmas, Senador Ana Rita,
tudo era em Porto Nacional: os hotéis, os hospitais, as
farmácias, o cemitério, portanto, como uma mãe, Porto
Nacional foi uma mãe zelosa com sua filha Palmas e
nós não podemos perder esse vínculo.
Eu, nesta oportunidade, quero homenagear a
todos os ex-prefeitos dessa bela capital. Ao Prefeito
Fenelon, um homem simples, mas que foi o nosso
primeiro prefeito. Já homenageando a todas as ex-primeiras-damas, quero lembrar a D. Maria Rosa, de
saudosa memória, que nos deixou, mas que foi uma
brilhante primeira-dama na época do pioneirismo de
Palmas. Depois, veio Eduardo Siqueira Campos, um
brilhante prefeito; também o Prefeito Odir Rocha, meu
amigo, médico; depois, a, hoje, Deputada Nilmar. Quero
aqui também citá-la como ex-Prefeita. O Prefeito Raul
Filho e, atualmente, o Prefeito Amastha.
Quero dizer que todos, nas suas condições, deram o melhor de si na construção dessa capital.
Portanto, a todos os ex-prefeitos eu quero homenagear neste instante.
Também homenageio a todos os pioneiros de Palmas, na pessoa do grande idealizador dessa capital...
(Soa a campainha.)
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O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR – TO) – ...
que é o atual Governador Siqueira Campos, que criou
o Estado. O seu projeto sensibilizou a todos os Constituintes na época de 1988, aprovando-o com os votos
dos Senadores e dos Deputados, entregando para nós
a realidade que nós sonhávamos, os tocantinenses,
há mais de cem anos, nessa história de luta libertária,
onde nós já dizíamos, naquela época, que o tocantinense não era goiano. Portanto, a minha homenagem
ao Governador Siqueira Campos, que idealizou, programou e executou essa bela capital.
Fica também a minha homenagem a todos, como
já disse, aos nordestinos, aos homens e mulheres também do Sul, que lá estão, porque Palmas é um centro
de convergência para todos os brasileiros. Uma capital
que tem o privilégio de estar localizada no centro geográfico do País, com uma situação privilegiadíssima
na logística. Lá passa a Ferrovia Norte-Sul. Ao lado
passa a BR-153, que é a Belém-Brasília, cortando o
Brasil de norte a sul. Ou seja, todos os eixos de desenvolvimento nacional necessariamente passam pelo
Tocantins, desde a questão da energia, com o Linhão
Norte-Sul. Agora a BR-242, que vai ligar o ponto mais
próximo entre o Pacífico e o Atlântico,...
(Soa a campainha.)
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR – TO) – ...
saindo lá de Salvador e indo até o Peru, passando pela
região e pelo Estado do eminente Senador Jorge Viana.
Portanto, Senador, Presidente Jorge Viana, são
essas as minhas palavras no dia de hoje, porque
eu não poderia deixar de registrar esta homenagem à capital mais jovem, como eu disse no início,
e à que mais avança no desenvolvimento, com uma
consciência que nós temos muito lá na questão da
preservação do meio ambiente e na preservação da
questão social.
Inclusive, deveremos votar, em breve, já aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, um projeto do
Senador Paulo Paim, a que foi apensado o nosso também, colocando os trabalhadores, os garis da limpeza
pública no plano de insalubridade e na aposentadoria
especial para 25 anos.
(Soa a campainha.)
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR – TO) –
Esta é uma homenagem que faço aos garis de Palmas,
que são meus amigos, e aos garis do Brasil inteiro.
Finalmente, eu quero dizer o que eu pude fazer,
como Senador, por Palmas, efetivamente, além do
relacionamento com as pessoas. Da forma que me é
possível atender a todos, nós conseguimos levar para
Palmas o Projeto Orla, com R$540 mil de projeto, Se-
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nador Jorge, e R$8,7 milhões, efetivamente, para a
construção de uma parte da orla de Palmas.
Também levamos para Palmas R$2 milhões para
o Centro Olímpico de Palmas e também, através do
Ministério das Cidades, um plano excepcional do PAC 2
da Presidenta Dilma e do Deputado e Ministro Aguinaldo Ribeiro. Nós levamos para Palmas 69,604 milhões
no programa do PAC 2 para infraestrutura e drenagem
da nossa bela capital Palmas. Então, esses recursos
têm sido o que me foi possível. Acho que são significativos. Palmas merece mais e eu continuarei aqui
sempre, naturalmente...
(Soa a campainha.)
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR – TO) – ...
com o apoio do Governo Federal, dos nobres Senadores e Senadoras, trabalhando no sentido de dar ainda,
cada vez mais, alegria ao povo palmense.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª.
Convido para fazer uso da palavra a Senadora
Ana Rita e, logo em seguida, o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ouvintes da
Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, público
que nos acompanha da Tribuna de Honra, venho a esta
tribuna, hoje, para enaltecer iniciativa do Ministério da
Educação por ter, oportunamente, lançado o Programa
Nacional de Bolsa Permanência.
Por meio desse programa, o Governo Federal
concederá auxílio financeiro para estudantes de baixa
renda presentes nas instituições federais de ensino superior, incluindo estudantes indígenas e quilombolas.
A bolsa, lançada no dia 9 de maio, começará a
ser repassada já a partir de junho deste ano e será
concedida aos universitários que atendam aos critérios
da política de cotas, estejam matriculados em cursos
com carga horária maior que cinco horas diárias e tenham renda familiar mensal, por pessoa, de até 1,5
salário mínimo, ou seja, R$1.017,00. O valor da bolsa é
de R$400,00 e será pago por meio do Banco do Brasil.
Os estudantes indígenas aldeados que vivem
em comunidades tradicionais reconhecidas e os quilombolas matriculados em universidades federais receberão R$900,00 de apoio financeiro, independentemente do curso.
Para manter o direito à bolsa, os estudantes deverão frequentar as aulas e ter um bom desempenho
acadêmico.
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Os cadastros deverão ser aprovados pelas universidades e institutos federais e serão mensalmente
homologados pelas instituições.
Poderão ser beneficiados tanto os estudantes
que ingressaram neste ano pela Lei de Cotas Sociais
e Raciais (Lei n° 12.711/2012), quanto os que preenchem os critérios e já estão há mais tempo matriculados nas instituições.
As bolsas assistenciais poderão ser cumulativas,
não anulando o recebimento de bolsas meritocráticas,
tais como bolsas de pesquisa e extensão.
Os estudantes poderão continuar recebendo o
auxílio por um prazo máximo de dois períodos além
daquele estipulado para a conclusão do curso, já prevendo que, por um motivo ou outro, poderá haver atraso no término da graduação. Excedido esse prazo, o
estudante perde direito ao benefício.
É com imensa satisfação que recebi a notícia
dessa iniciativa, Sr. Presidente, pois acredito que é de
fundamental importância para garantir a permanência
de estudantes de baixa renda nas universidades, sobretudo a partir da adoção das cotas étnico-raciais no
Brasil, projeto do qual eu tive a grata satisfação de ser
a Relatora, aqui nesta Casa.
E essa não é a única política de assistência
prevista por parte do Governo Federal para esses
estudantes. Estão ainda inclusos o apoio pedagógico
e a assistência estudantil, com oferta de mais vagas
de moradia, alimentação, transporte e construção de
bibliotecas.
Segundo o Ministro, essas são políticas prioritárias
do Ministério e já dispõem de cerca de R$650 milhões
previstos no Orçamento para assistência estudantil.
Sem dúvida, essas medidas contribuirão, e muito,
para a democratização do acesso e da permanência
das populações mais pobres deste País ao ensino
superior, mais notadamente dos negros e negras, indígenas e quilombolas, pessoas que historicamente
estiveram excluídas desse direito básico a um espaço
de conhecimento.
Aproveito a ocasião para reafirmar que as cotas,
como política de ação afirmativa, deram certo no Brasil, Sr. Presidente. Foram inúmeros os avanços que
tivemos nestes últimos dez anos de vigência dessa
política no País, com ampliação substancial de jovens
de baixa renda, especialmente negros e negras, nas
universidades.
De acordo com dados do Censo Demográfico
2010, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), 50,7% da nossa população é composta por negros e pardos, totalizando 97 milhões de
brasileiros e brasileiras. Já os brancos correspondem
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a 47,7% da nossa população, representando total de
91 milhões de pessoas.
O mesmo Censo apontou profundas distorções
no que concerne ao acesso aos níveis de ensino pela
população parda e negra.
No grupo de pessoas de 15 a 24 anos que frequentavam o nível superior, 31,1% dos estudantes eram
brancos, enquanto apenas 12,8% eram negros e 13,4%
pardos, o que demonstra tremenda desproporção.
É justamente para corrigir essas assimetrias que
os nossos governos do PT têm criado programas e
implementado políticas com vistas a atuar fortemente
no combate às desigualdades.
Nossas políticas públicas de inclusão têm alterado de maneira significativa esses números, permitindo
que seja, cada vez mais, facilitado o acesso à educação superior de qualidade.
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios, a PNAD, de 2011, demonstram que, em
1997, apenas 2,2% dos negros e negras com idade
entre 18 e 24 anos haviam concluído ou frequentado
o ensino superior. Já em 2011, esse percentual subiu
para 10,7%.
Essa ampliação é fruto da expansão e desconcentração das universidades federais e institutos federais
de educação pelo País.
No nosso Governo, saímos da marca de 148
campi, existentes até o ano de 2002, para mais de 321
campi até o final de 2014, criados especialmente no
interior do País, em regiões totalmente desassistidas
de universidades.
O mesmo aconteceu com os Institutos Federais.
Até 2002, o País contava com apenas 140 unidades,
construídas ao longo de cem anos. Em apenas dez
anos, nosso Governo construiu mais de 300 unidades,
com perspectiva de que, até 2014, alcancemos a marca de 562 institutos federais País afora.
Aqui, Sr. Presidente, quero destacar que, no Estado do Espírito Santo, nós saímos de 6 institutos federais
para 17 já em funcionamento e mais 3 em andamento,
totalizando 20 institutos federais. Proporcionalmente ao
número de habitantes, o Estado do Espírito Santo é o
que tem o maior número de institutos federais, o que
tem feito uma diferença enorme na vida dos nossos
jovens capixabas.
Tenho convicção de que o conjunto das medidas
adotadas pelos nossos governos Lula e Dilma, como
as cotas para afrodescendentes, índios e estudantes
de baixa renda provenientes de escolas públicas e a
forte ampliação de universidades e institutos federais
pelos quatro cantos deste País, somado a esta atual
medida adotada pelo MEC, irá contribuir, e muito, para
a permanência desses estudantes no ensino superior.
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A Bolsa Permanência fará enorme diferença na
vida de milhares de estudantes que até então encontravam inúmeras dificuldades para se manter nos estudos pela necessidade premente de trabalhar e ter
que contribuir na renda familiar.
A partir de agora, eles terão mais e melhores
condições de se qualificar e se formar como profissionais e cidadãos, sendo fundamentais para que o Brasil
possa dar um salto qualitativo no seu desenvolvimento
social, econômico e cultural.
Sabemos que muitos estudantes são os primeiros
da família a entrarem numa universidade. Muitos deles
estão tendo, pela primeira vez, a oportunidade de ter
uma formação, de romper com o ciclo de pobreza e
miséria que os precedeu.
Congratulo o MEC pela iniciativa e todos os lutadores e lutadoras do movimento negro e das organizações sociais que, historicamente, lutaram pela conquista
das cotas, pela defesa da universalização do acesso
à educação pública e de qualidade e que, há alguns
anos, vem pautando as políticas assistenciais no ensino
superior como fundamentais para a permanência com
qualidade desses estudantes de baixa renda.
Temos ainda muitos desafios pela frente, entre
eles o de diversificar a presença dos inúmeros segmentos que compõem nosso rico tecido social, de
universalizar o acesso às nossas universidades como
uma das condições para que, de fato, avancemos no
aprofundamento da nossa democracia. Continuamos
firmes na defesa da universidade pública, cada vez
mais popular, democrática e representativa do conjunto
da sociedade brasileira. Os avanços que alcançamos
demonstram que estamos no caminho certo, em nome
de uma sociedade mais justa e igualitária.
Eu quero aqui, Sr. Presidente, agradecer pela
atenção, agradecer a todos que nos acompanham
e dizer que nós estamos dando passos importantes
para melhorar a qualidade do ensino no nosso País.
Sabemos que ainda não é o suficiente, mas passos
importantes estão sendo dados, e acreditamos que,
num futuro muito próximo, teremos outra realidade,
nas universidades públicas e nos institutos federais,
que possibilite que os nossos jovens negros e pobres
possam, de fato, ter acesso ao ensino superior de
qualidade.
É isto, Sr. Presidente.
Muito obrigada pela atenção.
Durante o discurso da Srª Ana Rita, o Sr. Jorge
Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Vicentinho Alves.
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Durante o discurso da Srª Ana Rita, o Sr. Vicentinho Alves deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, minha querida colega Senadora Ana Rita, e convido para fazer uso da palavra,
pela Liderança do PSDB nesta Casa, o nobre Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna
nesta tarde, embora não tivesse a intenção de fazê-lo,
para exprimir, em nome da Bancada do PSDB, a minha
perplexidade e a minha profunda indignação com o teor
de declaração de um membro do Governo, a Ministra
Maria do Rosário, Ministra dos Direitos Humanos, a
respeito desse boato sobre o fim do Bolsa Família,
que tanto tumulto e desconforto criou para milhares e
milhares de pessoas.
Assisti, durante o fim de semana, ao noticiário,
como V. Exª também assistiu, e, perguntado, hoje,
pela manhã, por um repórter, sobre a minha opinião
a respeito da origem do boato, eu confessei que não
tinha como apurar, que não tinha nem os instrumentos, e também fiz a observação de que boatos, assim
como determinadas piadas, têm origem quase que
impossível de se identificar. Mas a Ministra Maria do
Rosário é mais atilada do que eu. Ela colocou, hoje,
no seu Twitter, a seguinte afirmação: “Boatos sobre o
fim do Bolsa Família devem ser da central de notícias
da Oposição”. Foi o que disse a Ministra de Estado.
É da sabedoria popular a cautela com o excesso
de verborragia. Não se recomenda a ninguém falar
demais. Quem fala demais acaba dando bom dia a cavalo... Agora, um Ministro de Estado tem a obrigação,
funcional, ética, moral e política, da circunspecção e
do cuidado com as palavras ao emitir opinião, especialmente opinião sobre o papel da oposição no Brasil.
Central de boatos da oposição? Que central de
boatos é essa? E que autoridade tem a Ministra, membro do PT, para vir acusar a oposição de ser fabricante
de boatos? Será que o Brasil não se lembra do boato
que foi esparramado pelo PT na campanha da Presidente Dilma de que José Serra, se eleito, iria acabar
com os concursos públicos? De onde surgiu esse boato? Quem é que tem know-how para fabricar boatos?
Quem é que tem know-how para fabricar notícias falsas? Quem? É o PT! Fomos nós, por acaso, que fabricamos o dossiê dos “aloprados”, tentando atribuir
infâmias a um político da oposição? Foi o PT! Fomos
nós, por acaso, que pagamos milhares e milhares
de reais para a produção de um dossiê sujo? Fomos
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nós? Não, foram comensais do Presidente Lula, apanhados com a boca na botija quando tentavam vender
um dossiê infamante? Quem é que tem experiência
de pasta rosa, de dossiê Cayman? Somos nós, por
acaso? Onde já se viu uma coisa dessas? Onde já se
viu uma coisa dessas: central de boatos da oposição?
Isso é coisa do PT,
O Líder do PSDB da Câmara já protocolou um
requerimento para que essa senhora venha ao Congresso para dizer de onde tirou essa informação. Ah,
depois, horas depois, ela, quase que caindo em si,
diz o seguinte:
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – “Gente, sobre o tuíte hoje pela manhã, quero dizer que não tenho nenhuma indicação
formal da origem de boatos. Singela opinião. Não
quero politizar”.
Singela opinião? Opinião leviana. Opinião irresponsável. Opinião de quem não está fazendo jus ao
posto de Ministro de Estado. Lamento profundamente.
Tenho com a Srª ex-Deputada Maria do Rosário um
bom diálogo. Eu a considerava pessoa de boa fé, Como
manter esse conceito depois de uma singela opinião
dessas, que acusa a oposição da prática de felonia
sem ter nenhuma indicação formal... E ela sequer pede
desculpas públicas. Diz apenas que não quer politizar.
Já politizou. Já politizou.
Por isso, Sr. Presidente, venho a tribuna para
exprimir, reitero, a mais absoluta indignação contra
esse tipo de procedimento. Isso é próprio de quem não
considera a oposição como parte do jogo democrático,
como peça do jogo democrático, de quem tem o dever
de se opor, de fiscalizar, de cobrar. É sinal de quem
não tolera a presença, a simples presença da oposição, atribuindo a ela, à oposição, a nós, da oposição,
procedimentos que não são nossos, que são, sim, do
Partido que está no Governo, do Partido ao qual a Srª
Maria do Rosário é filiada.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Aloysio Nunes
Ferreira, Líder do PSDB, e passo a Presidência à querida Senadora Ana Rita para que eu possa fazer uso
da palavra como orador inscrito.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Srª Ana Rita.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES)
– Com a palavra o Senador Jorge Viana, pelo tempo
regimental.
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O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, depois de ter ouvido o Líder do PSDB na
Casa e por ser do PT, quero dizer que as afirmações
por ele feitas, pelo respeito que tenho pela sua pessoa,
obviamente, devo acolhê-las todas, como fiz quando
estava presidindo a sessão. Mas o fato é que temos
vivido uma onda de boatos neste País.
Fiquei estarrecido vendo pessoas correndo às
agências da Caixa Econômica Federal, em desespero,
por conta de uma notícia ou de um boato no mínimo
criminoso. Isso é fato. Deixar não milhares, mas um milhão de pessoas numa situação como essa nos chocou
a todos. É óbvio que, neste momento, todos nós, oposição e situação, temos que identificar que foi uma atitude
que criou uma situação gravíssima. A concentração de
pessoas e a invasão de prédios poderiam ter causado
a morte de várias pessoas em um fim de semana.
A Caixa Econômica adotou, inclusive, a medida
extrema de liberar alguns pagamentos que não estavam previstos. Não sei se isso foi o adequado, mas era
na tentativa de amainar um pouco o desespero das
pessoas. Só agora, no começo da semana, é que se
conseguiu deixar claro que não há nenhum risco para
aqueles que estão no Programa Bolsa Família de deixarem de receber por mudanças que viriam a acontecer.
A Presidenta Dilma, em Pernambuco, hoje, caracterizou como criminosa a atitude de quem estimulou
ou de quem lançou esse boato. Como ainda há pouco
eu falava com o Senador Aloysio Nunes, é muito difícil
descobrir quem está por trás de um boato como esse.
Vi o Ministro da Justiça se posicionar, dizendo que vai
pôr a própria Polícia Federal na busca de identificar se
houve uma ação criminosa e por parte de quem. Acho
que essa é uma atitude sensata, que, certamente, tem
o apoio de todos.
Ouço, com satisfação, o Senador Aloysio Nunes.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Meu caro Senador Jorge Viana, evidentemente,
um boato como esse cria enorme desconforto, é uma
coisa cruel. Se houve a intenção de alguém de fazer
isso, é alguém, evidentemente, imbuído de sentimentos desumanos. Mas disse a Ministra Maria do Rosário, apesar da prudência do Ministro da Justiça – ela
o disse e não se desculpou –, que isso era coisa da
oposição. Da mesma forma, eu poderia dizer que isso é
coisa do Governo, para dar oportunidade à Presidenta
Dilma de desmentir o boato. Mas é claro que eu não
o faria, não sou leviano. Mas a Ministra Maria do Rosário o foi, e por isso é que me manifestei nos termos
em que o fiz. Evidentemente, quando falo em PT, não
me estou referindo a todos os membros do PT. V. Exª
é uma pessoa por quem tenho muita estima. Sei que
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V. Exª jamais seria capaz desse tipo de procedimento.
Mas o fato é que foi sob a chancela do Partido de V.
Exª que se esparramou no Brasil o boato de que José
Serra, se eleito, acabaria com o concurso público. E foi
nas oficinas do Partido de V. Exª que o famoso dossiê
dos aloprados foi fabricado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Caro
Senador Aloysio, vejo que é importante o comentário de V. Exª, mas não quero fazer um campeonato
de quem foi mais vitimado por boatos neste País, até
porque prefiro me prender aos fatos a me prender às
versões, como V. Exª também o faz.
Não tenho dúvida de que o próprio Presidente
Lula foi vítima desse tipo de situação em 1989, e antes
disso também, por conta de sua origem. Não tenho nenhuma dúvida ao dizer que está presente neste País,
por parte de alguns, uma posição que beira o preconceito, se não o for.
Eu lembro bem de 1989: nós fazíamos campanha, e as notícias, os boatos – não eram notícias, mas
boatos – eram os de que Lula ia tomar a propriedade
das pessoas. Acho que foi a vez, pelo menos na minha fase de observação e de militância na política...
Esse negócio ganhou filhos e netos no País, é fato, e
eu acho que isso não ajuda em nada...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Eu não, eu votei em Lula no segundo turno.
Entre aqueles que falaram isso estão hoje alguns dos
mais fieis e incondicionais aliados do Presidente Lula.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Mas o
certo, Senador Aloysio, é que praticamente se institucionalizou – acho que esse não é o termo adequado,
nem pode ser – a maneira de se enfrentar a realidade
com boatos. Eu mesmo vejo uma ação – não vou dizer terrorista – de um pessimismo institucionalizado,
seja com a inflação, seja com o crescimento do País.
Eu o vejo. Agora, prefiro entender nisso posições não
assumidas por parte de opositores nossos, pessoas
que fazem isso com a intenção de nos enfrentar.
Mas esse último episódio é lamentável, e V. Exª
também lamenta que ele tenha ocorrido. É inaceitável,
principalmente por se tratar de uma parte da população que, durante décadas, viveu excluída e que, agora,
pode acessar uma agência bancária, pode ter ajuda
econômica para sair da situação em que se encontra.
Esses programas...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– V. Exª me permite mais uma pequena intervenção?
Não vou mais interrompê-lo.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Pois
não, Senador.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– É tão inaceitável isso quanto é inaceitável a declara-
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ção da Ministra dos Direitos Humanos, que atribui, de
maneira infamante e caluniosa, à oposição a origem
desses boatos.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Então,
eu queria me somar à Presidenta, que, hoje, fez inaugurações no Nordeste, que foi solidária com a população e que fez uma dura declaração em relação a
esses boatos que prejudicaram centenas de milhares
de pessoas Brasil afora.
Isso é inaceitável! Tomara que a Polícia Federal possa identificar a origem de algo que, para mim,
é criminoso e que pôs em risco a população, especialmente a população mais carente, que, de alguma
maneira, foi levada a acreditar em algo tão perverso,
que muitos prejuízos trouxe para milhares de famílias
nesse fim de semana!
Mas, Srª Presidente, cumprimentando todos os
que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio
Senado, os amigos do Acre, eu queria dizer que nós,
acrianos, estamos diante de um desafio enorme. De
alguma maneira, uma ameaça paira sobre mais de 11
mil servidores públicos do Estado em função de uma
decisão que está sendo dada no Supremo Tribunal
Federal sobre a estabilidade ou sobre a necessidade
de demissão de mais de 11 mil servidores do Estado
do Acre. Essa é uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona uma emenda feita à Constituição
do Acre e que deixa amedrontados, à beira do desespero, milhares de servidores públicos.
Eu assumi o Governo do Acre no começo de
1999 e me deparei com esta situação: havia lá um conjunto de mais de dez mil servidores que tinham sido
contratados antes da Constituição de 1988, antes de
emenda que regulamentou o artigo da Constituição que
estabelece a necessidade, para todos, do concurso
público. Eu sempre defendi concurso público para se
acessar o serviço público, em qualquer esfera – municipal, estadual e federal –, mas nós temos que compreender que houve um período de transição. Houve
um período em que não estava estabelecida na Carta
Maior, na Constituição Federal, essa necessidade. Não
foi no meu Governo, não foi no do Governador Binho
nem no Governo Tião Viana que houve a contratação
dessas pessoas.
Quando assumi, Senadora Ana Rita, que preside
esta sessão, havia milhares de pessoas que não trabalhavam e ganhavam sem trabalhar no Acre. Aliás,
quem trabalhava não recebia. Havia gente que não
recebia, mas que também não trabalhava. No primeiro
mês, já conseguimos pagar o salário antes de o mês
terminar e fizemos uma exigência: ninguém que não
estivesse prestando serviço receberia no final do mês.
Estou falando de mais de dois mil servidores que en-
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contrei e que ganhavam sem trabalhar. Nós lhes demos
oportunidade, porque não tínhamos a intenção de fazer um ato político contra eles. Eu falei que quem não
voltasse para o trabalho não receberia. Havia também
centenas de funcionários que estavam fora do Estado
e que ganhavam sem trabalhar. Chamei-os de volta,
ou, então, ofereci o pedido de afastamento, sem ônus
para o Estado.
Dessa maneira, nós começamos um trabalho de
valorização dos servidores, do local de trabalho, valorizando o salário, com melhorias salariais, fazendo
plano de cargos e salários.
E digo, hoje, sem medo de errar: por mais que
ainda seja necessário fazer um aperfeiçoamento para
que a população receba o melhor dos serviços, para
que a prestação do serviço público seja humanizada
com treinamento, seja profissionalizada – também já
fizemos muito nesse aspecto, tanto eu, como o Governador Binho, como o Governador Tião Viana –, o
certo é que, hoje, os servidores públicos do Estado
são pessoas valorizadas. Pode-se dizer qualquer coisa
deles, mas eles estão trabalhando e merecem receber.
O problema todo foi que, no meu primeiro mandato
ainda, eu me vi diante da seguinte situação: pela Procuradoria-Geral da República, pelo Ministério Público
Federal, pela Procuradoria do Trabalho, houve ações
questionando a constitucionalidade e impondo-nos a
demissão, na época, de perto de 11 mil servidores. E
eu estabeleci uma condicionante: se as pessoas estavam trabalhando, se havia amparo legal para que elas
seguissem trabalhando, porque foram contratadas antes da Constituição ou em período em que esse artigo
não estava regulamentado, se havia amparo jurídico,
eu me somava, então, aos servidores. Inclusive, fui
ameaçado. Fui ameaçado de ser tirado do governo,
de sofrer uma ação judicial que pudesse comprometer
até a minha integridade. E eu, publicamente, fiquei do
lado dos servidores. Eu tinha colocado que, mesmo
que eles não tivessem sido, como não foram, contratados pelo nosso governo, se estavam trabalhando, se
estavam prestando o serviço público, não havia sentido
aquele ato drástico.
E aí tomei uma atitude: nós aprovamos, na época,
junto com a Deputada Naluh Gouveia, uma mudança
na Constituição do Acre. Foi um ato concreto. Alguns
questionam: que ato o governo tomou para defendê-los? Nós tomamos um ato concreto: mudamos a Constituição do Estado.
Mas o certo é que a ação direta de inconstitucionalidade chegou ao Supremo. E, agora, foi feito um
relatório, com uma posição por parte do Ministro Toffoli,
uma posição que nós respeitamos. Achamos, inclusive, que ela vem embasada na Constituição e permite
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que algo seja feito. Então, não adianta fazer juízo. O
Ministro Toffoli é conhecedor dos problemas do País e
adotou a medida que ele entendeu ser adequada do
ponto de vista constitucional.
O Governo do Estado, o Governador Tião Viana
está empenhado em encontrar uma solução. A Procuradoria-Geral do Estado está fazendo todos os esforços
para que a integridade, a segurança volte aos servidores públicos. Há situações graves. Há pessoas que
já se aposentaram, pessoas que estão na iminência
de se aposentar, pessoas que prestaram serviço por
quase 30 anos. É uma situação da maior gravidade!
Hoje, tomei providências em Brasília, fazendo
consulta à Advocacia do Senado, fazendo um trabalho junto com a Consultoria do Senado Federal, e
a minha intenção, certamente junto com o Senador
Anibal e com outros colegas da bancada federal, é a
de fazer tudo que estiver ao nosso alcance, como fiz
como Governador, agora na condição de Senador,
para que esses servidores não sejam vítimas de uma
medida drástica de ser excluídos, até porque acho
pouco provável que se possa implantar uma medida
como essa. O que eles receberam será devolvido? E
quanto a quem se aposentou?
Prefiro acreditar que vamos encontrar, com a
ajuda do próprio Supremo Tribunal Federal e, especialmente, com ajuda do Congresso Nacional, uma
solução para esses nossos servidores. Dou o testemunho: eles trabalharam, eles estão trabalhando e
se dedicam. Estamos falando de 11 mil servidores,
Sr. Presidente. A situação envolve quase 50 mil pessoas. Fomos eleitos para isto: para trabalhar, para
encontrar as soluções.
É um desafio enorme, algumas decisões já foram
tomadas, mas acho, sinceramente, que é possível encontrar, numa mediação, estudando o caso, como tenho
feito, uma solução. Estou lendo, estou conversando
com quem entende bem da tramitação dessa matéria.
Prefiro ser otimista e acreditar que, com trabalho, com
um bom diálogo, com a união de todos – o Governo do
Estado, a bancada federal –, vamos conseguir encontrar uma solução que atenda aos servidores, que dê
segurança e tranquilidade para os funcionários, para
as funcionárias e para suas famílias.
Venho a esta tribuna para dizer que, como fiz
como Governador... Repito: as contratações aconteceram quando o Governador do Acre era o ex-Senador
Nabor Júnior. Depois, veio o Governo Flaviano Melo, o
Governo Edson Cadaxo e o Governo Edmundo Pinto,
e, nesse período, a grande maioria desses servidores foi contratada. Assumi o Governo, eu me vi diante
dessa situação e não fiz o que alguns normalmente
fazem ou são cobrados a fazer: a demissão sumária
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daqueles que estavam sendo questionados do ponto
de vista da sua contratação. Alguns dizem: “Não fui
eu que contratei. Demitam-se todos!” Não, eu não fiz
isso. Chamei todos para o trabalho, impus regras, dizendo que ninguém ganharia sem trabalhar. E, com
isso, comecei um trabalho em que, graças a Deus, tive
sucesso, que foi a valorização dos servidores públicos.
Essa valorização foi feita com formação, com oportunidade de formação, com melhores salários, com Plano
de Cargos e Salários.
Agora, temos este enorme desafio. Praticamente
um terço dos servidores do Acre está nessa situação.
E eu posso dizer que o serviço público no Estado está
moralizado, as condições de trabalho são boas, todas
as categorias têm Plano de Cargos e Salários, estamos
cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Temos o desafio de resolver este problema, que
não é fácil, mas há o empenho do Governador Tião
Viana. E eu mesmo vou procurar Ministro do Supremo,
vou procurar me aconselhar e buscar apoio na própria
Consultoria do Senado, na Advocacia do Senado, para
que, juntos e unidos, encontremos uma maneira de se
cumprir a Constituição, mas sem demitir 11 mil servidores. Está-se querendo fazer algo impraticável: como
demitir depois de 25, 30 anos de trabalho, depois de
aposentado e fazer concurso público? Há algumas
perguntas para as quais não existem respostas.
Então, diante dessas perguntas sem respostas,
nós temos que encontrar medidas que possam fazer
as perguntas necessárias e dar as respostas necessárias. Mas, especialmente nesta hora, temos que nos
somar e dar tranquilidade a esses 11 mil servidores
públicos, que nos ajudaram a mudar o Acre, a melhorar o Acre. Hoje, o Acre é outro, é muito melhor. E
não foi obra de um ou outro governador só. Foi uma
ação conjunta, tendo como os verdadeiros engenheiros dessa mudança os nossos funcionários públicos
de todas as esferas.
É nesse sentido que eu defendo aqui a busca de
uma solução, o mais rápida possível, que dê tranquilidade e garantia para os servidores públicos poderem
seguir trabalhando, se aposentando e deixando um
legado de trabalho por terem bem servido ao nosso
Estado do Acre.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES)
– Obrigada, Senador Jorge Viana.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES)
– A Presidência designa o Senador Cícero Lucena
para integrar, como titular, a Comissão de Serviços de
Infraestrutura, nos termos do Ofício nº 134, de 2013,
da Liderança do PSDB.
É o seguinte o Ofício:
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Ofício nº 134/13-GLPSDB
Brasília, 20 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cícero Lucena, para integrar, como titular, a Comissão de
Serviços de Infraestrutura.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES)
– Convido agora, como orador inscrito, o Senador José
Agripino, do DEM do Rio Grande do Norte, pelo tempo
regimental de 20 minutos.
Devolvo a Presidência ao Senador Jorge Viana.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srs. Senadores, eu estava vindo de
casa para o Senado, e o telefone não parava. Era repórter do UOL, do iG, do G1, da Folha, do Estadão,
de O Globo, da revista Veja, samba de uma nota só:
o que eu achava da declaração da Ministra Maria do
Rosário sobre os lamentáveis acontecimentos de ontem, que eu tinha visto na televisão, de ataques, por
parte de pessoas desesperadas. às agências da Caixa Econômica, onde se processava o pagamento do
Bolsa Família.
Eu confesso, Senador Aloysio Nunes, que, no
domingo, vendo o noticiário, fiquei penalizado com as
cenas a que assisti, cenas tomadas, curiosamente, em
vários Estados: vidraças quebradas, agências agredidas e, mais do que isso tudo, pessoas modestas desesperadas. E a notícia era de que aquilo era motivado
por um boato que havia surgido do nada, noticiando o
fim do Programa Bolsa Família. E as pessoas, com o
cartãozinho na mão, protestavam.
A primeira leitura que fiz – e fiz com tristeza – é
a de que o esforço do Programa Bolsa Família, que é
um programa de redistribuição de renda pública com
pressupostos de remeter aquelas pessoas a um patamar superior de renda ou de qualificação ou de vida...
Do contrário, você estaria com um programa subsidiado por R$25 bilhões ao ano, entregando a Receita
do Brasil a pessoas para fazê-las prisioneiras, dependentes politicamente.
Eu me recuso a acreditar nisso. Não é possível
que o Governo faça uma perversidade como essa.
Mas as cenas que vi me entristeceram muito, porque
o que eu estava constatando é que o Programa Bolsa
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Família, que é um programa – repito – bom, iniciado
no governo Fernando Henrique Cardoso... V. Exª se
lembra, foi Ministro do Governo: era o Bolsa Escola.
Você dava o dinheiro à família com o compromisso
de a família manter a criança na escola, como forma
de preparar a rede familiar para um futuro melhor. E
evoluíram o programa, aumentaram o programa para
o programa Bolsa Família, com a simples doação de
dinheiro.
O que é que eu vi? Eu vi que aquelas pessoas
desesperadas, atacando as agências da Caixa Econômica Federal, o faziam porque não tinham alternativa de sobrevivência. Ou seja, o programa que há
algum tempo vinha existindo, estava, com aquelas
cenas, mostrando que não ia chegar a lugar nenhum,
porque o Bolsa Família é uma simples dação de dinheiro, sem a contrapartida em incentivar as pessoas
ou dar às pessoas a oportunidade de crescerem na
vida. Ou seja, gastar os R$25 bilhões dando, sim, a
oportunidade da sobrevivência, mas estimulando as
pessoas, induzindo as pessoas a enveredarem por
caminhos de melhoria de vida efetiva, por qualificação, por adestramento em algum tipo de mão de obra,
para conquistarem um lugar ao sol com um trabalho,
com um emprego.
Na hora em que eu vi aquelas centenas de pessoas agredindo as agências da Caixa Econômica, eu
vi a falência do programa, porque o programa estava
voltado para a doação de um dinheiro em troca da
sobrevivência. Seria a falência do programa Bolsa
Família; seria deixar os miseráveis, as pessoas muito pobres, entregues definitivamente à condição de
miseráveis.
Essa foi a primeira leitura que eu fiz, penalizado,
porque percebi ali, pelo desespero das pessoas, que
aquelas pessoas não tinham uma alternativa de vida
que não aquele pedaço de dinheiro que o Bolsa Família dava. E o Bolsa Família deveria ser, como o Bolsa
Escola se propôs, um gasto voltado para melhorar a
vida, num primeiro momento, e estimular, no segundo
momento, uma melhoria no padrão de vida e na qualidade de vida e de patamar de vida das pessoas. Ou
seja, gastar o dinheiro para ter um primeiro momento
satisfatório, mas principalmente construir, pavimentar
uma estrada para que as pessoas saíssem, mesmo,
de verdade, da condição de miseráveis e almejassem
uma perspectiva de vida um pouquinho melhor.
E o desespero daquelas pessoas me mostrava
que não, que o Bolsa Família era um programa para
simplesmente dar a oportunidade às pessoas de so-
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breviverem, mas dependentes. Se aquele dinheiro
faltasse, as pessoas entrariam em desespero. Foi o
que as cenas me mostraram: se aquele dinheiro faltasse, as pessoas não tinham nenhuma apelação, não
tinham alternativas, não lhes foi dada alternativa para
que pudessem, com a sua própria qualificação, construir um futuro melhor. É uma coisa perversa, mas eu
percebi isso.
Mas as perguntas que me faziam os repórteres todos, no dia seguinte ao que eu vi a matéria e à
constatação que eu fiz, eram o que é que eu achava
da declaração da Ministra Maria do Rosário, que atribuía à oposição a divulgação, a difusão desse boato.
Eu quase caí de costas, Senador Romero Jucá.
Sabe por quê? Porque isso é uma afronta à inteligência. V. Exa é político lá em Roraima, como o Senador
Aloysio Nunes é em São Paulo e a Senadora Ana Rita
é no Espírito Santo, e sabe que, em política, existe o
primeiro momento, o segundo e o terceiro momento,
em que há o fato e o desdobramento do fato. Todos
nós sabemos disso. Todos nós sabemos.
Como é que a oposição iria cometer a burrice de
espalhar um boato inverídico, para, no momento seguinte, se descobrir que não era verdade e a oposição
ficar com cara de tacho e assumir a responsabilidade
por um desgaste absolutamente perverso? Seria um
atentado à inteligência da oposição.
E a Ministra – Senador Aloysio, Ministro de Estado
V. Exª foi, eu nunca fui; o Senador Romero Jucá já foi
Ministro de Estado – não tem o direito de se manifestar por Twitter para acusar a oposição. Ou faz ou não
faz nota oficial. De um governo que tenha vergonha é
nota oficial. Assuma a responsabilidade da acusação,
se é que quer fazer acusação com responsabilidade,
a não ser que queira cometer a leviandade, ou deixar
no ar, como se a oposição pudesse acolher de bom
grado aquela insinuação leviana e deixar que tudo
prosseguisse para se encontrar um bode expiatório.
Eu chego a avaliar que, de tanta repercussão,
porque foi tanto falatório, até a própria Presidente da
República se manifestou sobre o assunto – ela se
manifesta sobre poucas coisas –, de que era um ato
criminoso. A Ministra acusa a oposição.
Chega a passar pela minha cabeça – não estou
acusando – se não terá sido um ato do próprio Governo
para se vitimizar. Eu não sei. Eu não estou aqui acusando, mas passa pela minha cabeça, Senadora Ana
Rita, que seria gente do próprio Governo espalhando
a notícia para se vitimizar, de tão boba a acusação.

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

A oposição pode ser tudo, mas cometer um ato
de burrice como esse – desculpem-me – é um atentado claro à inteligência da oposição. Jamais poderíamos fazer isso, sob pena de incorremos no pecado
mortal da obtusidade, de sermos obtusos, de sermos
pouco inteligentes, de sermos burros. Como disse Jorge Gerdau Johannpeter, a respeito dos 39 ministérios
da Presidente, que era um ato de burrice. Seria uma
burrice de nossa parte.
Ouço, com prazer, o Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Apenas um rápido comentário, Senador Agripino. Se
fosse um crime – e é um crime –, seria o caso de se
perguntar: a quem interessa o crime? Seguramente, à
oposição não, porque, como bem disse V. Exª, a oposição correria o risco gravíssimo de ser desmascarada
no momento seguinte, ao passo que, para que o Governo – eu não quero também fazer esta insinuação –,
forneceria uma excelente oportunidade de reafirmar o
compromisso do Governo, que de resto é nosso também, da oposição, de manter o Bolsa Família.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
É evidente. Nós temos todo o interesse em manter
aqueles milhões de brasileiros que o programa diz
ter tirado da miséria, que foram muito menos, porque
os R$70,00, com a inflação do período decorrido, já
significam R$77,00, e, infelizmente, a quantidade de
brasileiros que, com aquele dinheiro, baixaram para a
linha de pobreza aumentou. Não é mais aquilo que é
apregoado pelo Governo.
Mas esse é o outro lado da história. Agora o que
eu penso? Eu penso que, a partir do fato das manifestações do Governo, da própria Presidente da República, impõe-se aos órgãos de investigação do Governo,
à Polícia Federal, a identificação dos responsáveis,
porque este assunto é grave, situou-se no plano da
difusão de uma boataria pelo Brasil inteiro – é o que
se supõe –, prejudicou pessoas, prejudicou o patrimônio público, e é preciso que se esclareça quem foi o
responsável por isso. Uma coisa é certa: da oposição,
de nós sabermos de um fato como esse, jamais. Seria
ato de burrice. Agora, a coisa precisa ser esclarecida?
Precisa, até porque queremos que o programa Bolsa
Família continue, que prossiga, melhorado, consertado,
objetivando encaminhar as pessoas para um patamar
melhor de vida, e merece, em nome de sua continuidade, uma explicação.
Esse fato que colocou na cabeça das pessoas
uma dúvida – continua ou não continua? –, até, em
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nome disso, da reafirmação de que continua, é preciso
que se encontrem os responsáveis pela divulgação,
pela difusão do perverso boato que levou pessoas ao
desespero às agências da Caixa Econômica, com o
seu cartãozinho na mão, brandindo-o, em busca do
último refúgio e da última esperança.
Mas, Srª Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria
de fazer uma apreciação, ainda que rápida, sobre o
momento que estamos vivendo.
Senador Romero Jucá, o jornal O Globo deste final
de semana divulgou um dado estarrecedor. A máquina
pública, o funcionamento dos 39 ministérios do Brasil
custa R$58 bilhões por ano. É mais do que o dobro do
que custa o Bolsa Família. Eu vi, e já sabia, que existe
na Esplanada dos Ministérios um prédio chamado torre
de babel onde existem instalados ou amontoados funcionários de vários ministérios. A fotografia de um dos
jornais do domingo mostra a reunião do ministério – 39
ministros com mais a Presidente: parece um pequeno
comício. É impossível um Presidente governar com 39
ministros. Eu já fui Governador, eu sei como é possível
você ordenar administrativamente o movimento de um
governo. Eu fui Governador por oito anos e sei como é
que se consegue construir as barragens, as estradas,
as escolas, os hospitais, as creches: é comandando
e cobrando, tendo contato pessoal com o executor.
Mas com 39 ministros é impossível! É impossível! Mas
existem 39 ministérios que custam R$58 bilhões, o
dobro do Bolsa Família por ano. E ocupam um prédio
na Esplanada dos Ministérios três ministérios – a estrutura de três ministérios. As pessoas se encontram
no elevador e não sabem nem que pertencem a uma
mesma estrutura de governo, porque é a confusão institucionalizada. O que é que está ocorrendo neste País?
E eu acho que é momento de fazermos uma reflexão.
O Brasil, que foi governado por Fernando Henrique Cardoso, num dado momento, viu o milagre acontecer: o fim da inflação com o Plano Real. Um plano
bem montado, com responsabilidade e com determinação, que fez com que a inflação, que era um dragão
indomável, fosse finalmente domado. E o Plano Real
aconteceu, muitas coisas importantes, como a Lei de
Responsabilidade Fiscal, aconteceram, as finanças
públicas se estabilizaram a partir de metas de inflação, a partir de banda cambial estabelecida, o fim da
conta única, da conta-movimento, uma série de coisas aconteceram que colocaram a economia do Brasil
no trilho. Quando isso aconteceu, ganhou a eleição o
ex-Presidente Lula, que não tinha treino, nem tinha
grandes quadros, e assumiu a Presidência da Repú-
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blica. Por cautela, boa cautela, assumiu a Presidência
e colocou no comanda da economia do País pessoas
com o compromisso com o que tinha dado certo, tudo
aquilo que tinha dado certo no passado: o Ministro
Palocci, etc, etc. etc.
Durante um bom tempo e aproveitando a bonança
internacional, o Brasil caminhou corretamente, no trilho que Fernando Henrique havia deixado, e avançou.
Entramos na bonança internacional e passamos a ter
recordes de exportação, a atividade econômica cresceu, a receita fiscal cresceu. E aí perdemos a grande
oportunidade de fazer o que, por exemplo, Colômbia,
Peru, Chile fizeram. Com um superávit fiscal, se partiu para fazer fortemente infraestrutura com recursos
do Tesouro e baixar a carga tributária, porque, já que
havia recurso próprio suficiente, não era preciso arrecadar tanto, não era preciso tirar tanto da economia,
fazendo-a competitiva, provendo-se de infraestrutura,
de estradas, portos, aeroportos, comunicações. Ou
seja, fazer da infraestrutura do Brasil um instrumento
de abaixamento do custo Brasil, para possibilitar que
a produção brasileira fosse para os brasileiros e também fosse vendida para o exterior, possibilitando a que
a economia do Brasil fosse maior do que o mercado
interno do Brasil.
Isso, até certo momento, aconteceu. O que ocorre
hoje é a constatação de um fato que, lamentavelmente,
nos entristece. Do primeiro momento em que os fundamentos da economia do governo que havia passado
foram atendidos, quando o governo do PT se instalou
e tomou conta do governo, botou as garras do lado de
fora e começou a acontecer aquilo que produziu os
resultados nefastos de hoje. Primeiro, agigantou-se
o Estado, com a instalação de um ministério atrás do
outro para atender a necessidades político-partidárias
de uma aliança. Chegamos a 39 ministérios.
Segundo, pelo fato de a máquina do Estado custar
o que eu acabei de dizer, R$58 bilhões hoje, passaram
a elevar progressivamente a carga tributária. Ao invés
de aproveitar os superávits fiscais para abaixar a carga tributária, pelo contrário, com a gastança pública,
passaram a subir a carga tributária, que chegou hoje
a 36% ou 37% do PIB, uma das mais altas do mundo, eliminando a possibilidade da competitividade do
Brasil, porque não tem infraestrutura à altura nem tem
carga tributária civilizada.
Enlamearam-se na corrupção do mensalão. E
passaram a prometer, por marketing político, aquilo
que não estão fazendo. Prometeram a transposição do
São Francisco: não fizeram; anda a passo de cágado.
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Prometeram a Ferrovia Norte-Sul: não fizeram; anda
a passo de cágado. Prometeram o trem-bala: ficou na
ideia. Prometeram tudo. Eles são mestres em inaugurar promessas.
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Agora, entregar obras é outra conversa.
O que se vê hoje é um Estado em grande dificuldade, já com déficits da balança comercial, com a
arrecadação em queda, com a atividade industrial em
queda franca, com a atividade econômica deprimida e
com os investidores inibidos no rumo do investimento.
Inibidos no sentido de não se sentirem encorajados a
fazerem investimentos.
O Governo, de certa forma, de um ano para cá,
acordou. Depois de botar as garras de fora, de adotar
o seu modelo, resolveu entender que aquilo que deu
certo no passado, pelo fato de eles não terem alternativa, era o único caminho, o único caminho para repor
o Brasil no trilho. Aí puxaram para aquilo que é o certo:
o Estado não tem recurso público para investir, lança
mão do recurso privado, através dos processos de concessões, privatizações, parcerias público-privadas. Só
que tudo isso eles fazem encabulados, sem convicção.
Exemplo mais claro do que esse é o da Medida
Provisória dos Portos, que nós acabamos de votar.
O que custaria, Senador Requião, ao Governo, que
queria, como todos nós queremos, melhorar o desempenho do sistema portuário do Brasil; o que custaria
ao Governo chamar a oposição, que raciocina como
raciocina e que acha que é preciso mudar o sistema
e o modelo e abrir a oportunidade ao capital privado
para investimento em portos; o que custaria ao Governo estabelecer um diálogo produtivo com a oposição,
já que essa é a nossa praia, para produzir um modelo
bom para o Brasil? Não. Não, porque eles não queriam
dar o braço a torcer.
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Já
encerro, Srª Presidente, já encerro.
Não queriam dar o braço a torcer, o que eles
queriam era que a Medida Provisória dos Portos traduzisse uma vontade que não é deles. Eles estão fazendo, porque não têm alternativa, já que malograram.
Deviam ter feito isso há seis, sete anos. Estão fazendo
agora sem querer mostrar que deram o braço a torcer.
Por isso, não se entenderam conosco para fazer,
em vez de uma votação em madrugadas e madrugadas,
uma votação simbólica, que faríamos, mas resolveram
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esticar a corda, permitir que, no debate, os argumentos de corrupção dominassem as tratativas e nós nos
ausentássemos do debate por não querermos colocar
a digital em algo que parecia podre.
Outra, a Petrobras, cuja autossuficiência em matéria de consumo para o Brasil foi anunciada com pompa
e circunstância, com as mãos sujas de petróleo do Presidente Lula nas costas do macacão... O que aconteceu hoje? A Petrobras, politicamente, produziu um fato.
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Já
concluo, Srª Presidente, um minuto só.
Havia cinco anos que não aconteciam leilões, por
uma razão simples: mudaram o sistema de concessão
que possibilitou a autossuficiência do regime do governo Fernando Henrique Cardoso para um regime
não mais de concessão, mas de partilha, em que a
Petrobras descapitalizada tinha obrigação de participar com 30% de cada empreendimento. E o dinheiro
da Petrobras para participar, compulsoriamente, dos
30%? Não existia. Para os novos leilões, na surdina,
voltaram ao antigo regime de concessões, ou seja,
voltaram ao que deu certo.
Eu faço essas observações porque eu acho que
o Brasil, que nos ouve inclusive aqui, precisa acordar.
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O
Governo do PT está querendo evoluir para o nosso
modelo. É a filial do que deu certo. Entre ficar com a
filial do que deu certo e ficar com a matriz do que deu
certo e sabe como dar certo, porque age com convicção, eu vou insistir, vou ficar e vou permanecer na
matriz que deu certo.
Muito obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES)
– Obrigada, Senador José Agripino.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
como Líder do PMDB.
Em seguida, falará o Senador Roberto Requião,
como orador inscrito.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta,
meus caros Senadores e Senadoras, caros amigos e
amigas que nos acompanham pela TV Senado, pela
Rádio Senado, pelas redes sociais, é um prazer estar
aqui e poder fazer mais um registro importante sobre
a Lei nº 12.810, de 15 de maio, decorrente da Medida
Provisória 589, de que fui Relator, a qual negociei com
o Governo e com a qual conseguimos, Congresso,
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Senado e Governo, avançar para algumas medidas
importantes para o País.
Já falei, na sessão de sexta-feira, do parcelamento dos débitos do INSS. Eu gostaria, agora, de
registrar outros avanços importantes também dessa
Medida Provisória.
O primeiro deles é o parcelamento de dívidas do
PASEP. Nós colocamos na Medida Provisória o parcelamento de dívidas em até 240 meses. Portanto, Municípios e Estados brasileiros, autarquias e fundações,
que poderão parcelar o INSS com a Previdência, poderão também parcelar as dívidas do Pasep.
Outro dado importante que conseguimos conquistar com essa Medida Provisória, no relatório final, foi
o fim da cobrança do Pasep para convênios e transferências de recursos com objetivo definido.
Ora, quando se fazia um convênio, Senador Requião, para construir um hospital, para construir uma
escola, ou se fazia transferência, fundo a fundo, de
média e alta complexidade para recursos do SUS, o
Estado ou o Município tinha de pagar um percentual
de Pasep, como se aquele ingresso de recursos fosse
de recursos próprios da Prefeitura.
Esse ponto foi levantado, inclusive, no documento
entregue pelos Governadores ao Congresso, pedindo
modificações. Nós conseguimos, negociando com o
Governo, com a Presidenta Dilma, avançar nisso e,
a partir da sanção dessa lei, as transferências para
obras definidas, para assuntos definidos, para ações
definidas deixarão de pagar Pasep e, portanto, isso
será uma economia para Estados e Municípios.
Outro ponto importante dessa Medida Provisória
foi o Capítulo II-A, que trata do refinanciamento e da
transferência de bens imóveis.
Nós criamos a sistemática, nessa medida provisória, nessa lei, através de uma emenda minha, de
relator, da portabilidade do financiamento habitacional.
Ou seja, uma família, um cidadão ou uma cidadã que
tenha um determinado imóvel financiado por um banco, pagando uma determinada taxa de juros, se conseguir uma taxa de juros mais barata em outro banco,
poderá fazer a transferência desse financiamento, de
uma instituição financeira para outra instituição financeira, pagando menos juros, portanto, reduzindo a
sua prestação.
E nós colocamos nesse dispositivo que um banco
deverá remunerar o outro sobre as despesas administrativas ocorridas no início desse financiamento, mas
essa remuneração não poderá ser cobrada do cidadão
e da cidadã que tem um imóvel financiado. Portanto,
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um detalhe extremamente importante, que não onera
o contribuinte, que não onera o tomador do empréstimo e que vai ampliar a concorrência entre instituições
financeiras, para que nós tenhamos um juro menor no
financiamento imobiliário.
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Portanto, são esses dois pontos que eu gostaria de
registrar como importantes nessa medida provisória
transformada em lei pela Presidenta Dilma.
Gostaria, rapidamente, também, Srª Presidente,
de registrar e aplaudir a Operação Ágata 7 do Exército
Brasileiro, cumprimentar o General José Luiz Jaborandy Rodrigues, que comanda o Exército em Roraima,
pelas ações da Operação Ágata 7. Mais de 17.740
atendimentos sociais em Roraima e 930 militares fazendo uma grande operação de segurança na fronteira
do Norte do Brasil.
Ações como essa do Exército Brasileiro, das
Forças Armadas, da Aeronáutica, da Marinha, enfim,
como eu disse, do Ministério da Defesa, dão a garantia
da presença brasileira nas fronteiras e do apoio dos
militares à população mais carente...
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – ...
como a população indígena e a população ribeirinha
do meu Estado de Roraima e do Estado do Amazonas.
Então, fica aqui o registro dessa ação importante para o nosso Estado e o pedido da transcrição das
matérias “Fronteiras de Roraima estão sendo vigiadas
pela ação de 930 militares” e “Operação Ágata 7 inicia
com 17.740 atendimentos sociais em Roraima”.
Muito obrigado, Srª Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
FRONTEIRAS DE RORAIMA ESTÃO SENDO
VIGIADAS PELA AÇÃO DE 930 MILITARES
20/5/2013 01h18
Yana Lima
Considerada uma das maiores operações militares do país, a Operação Ágata foi deflagrada neste
sábado, 18, e conta com 930 militares e outros 227
civis de Roraima, que somam às mais de 25 mil pessoas empregadas na operação em toda a faixa de
fronteira do Brasil.
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O foco das atividades da 1ª Brigada de Infantaria
de Selva é o combate a crimes como narcotráfico, contrabando e descaminho, tráfico de armas e munições,
crimes ambientais, contrabando de veículos, imigração
ilegal, problemas indígenas e garimpo. A previsão é que
as ações se estendam até o dia 5 de julho.
A faixa de fronteira roraimense tem 1.922 quilômetros de extensão. As atividades serão concentradas na Terra Indígena Yanomami, onde o enfoque
maior será dado ao garimpo ilegal, em Uiramutã e na
entrada da BR-174, em Pacaraima, onde lideram os
ilícitos de descaminho e contrabando, além do tráfico
de entorpecentes.
Os municípios de Normandia e Bonfim também
são prioritários e contarão com equipes que atuarão
no contrabando, descaminho e também em possíveis
casos de tráfico de pessoas. Nestes locais a atenção
é especial, pois a fronteira é pouco vegetada e possui
poucos obstáculos para ingresso no País. Já na região
sudeste do Estado, o enfoque maior será dado à extração ilegal de madeira.
O comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, general José Luiz Jaborandy, explicou que serão
instalados pontos de controle nas principais vias de
acesso ao Estado. “Além disso, nossas prioridades serão os pontos identificados pelas ações de inteligência
como os que mais precisam de intervenção”, enfatizou.
ÁGATA – A operação Ágata 7 envolve 25 mil militares distribuídos nos 16.886 km de fronteira que o
Brasil compartilha com nove países sul-americanos,
além da Guiana Francesa. Também participam agentes
da Polícia Federal, de ministérios e de cerca de vinte
agências governamentais.
A pouco menos de um mês do início da Copa das
Confederações, considerada como evento-teste para
o Mundial do ano que vem, as ações também serão
voltadas para impermeabilizar o país neste período.
A competição de futebol que será realizada em seis
cidades-sede entre 15 e 30 de junho.
ACISO – Além do combate aos ilícitos, a Ágata
contempla também ações cívico-sociais que levam assistência médica às diversas comunidades carentes.
De acordo com o balanço integrado, as seis edições
resultaram em mais de 56 mil procedimentos entre
atendimentos médicos, odontológico, imunizações e
distribuição de medicamentos. Somente ontem, as
chamadas Acisos passaram por comunidades nos
municípios de Pacaraima, Bonfim, Cantá.
Esta é a segunda edição em Roraima
A primeira vez que a Operação Ágata foi realizada na Amazônia foi em sua quarta edição. Além da
apreensão de drogas e interdição de garimpos ilegais,
a 1ª Brigada de Infantaria de Selva, por meio do 6° Ba-
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talhão de Engenharia de Construção (6° BEC), destruiu
uma pista de pouso clandestina de apoio ao garimpo.
As outras seis edições da operação foram realizadas no intervalo de pouco menos de dois anos em
uma faixa de fronteira que compreende 27% do território nacional onde estão 710 municípios, sendo 122
cidades limítrofes e 588 não limítrofes.
A operação Ágata 5 foi realizada no ano passado, somente na região Sul do país. Já na Ágata 6,
as ações foram concentradas em uma faixa de 4.200
quilômetros, na fronteira entre os estados do Acre e
Mato grosso do Sul.
A Ágata integra o Plano Estratégico de Fronteiras (PEF) sob a coordenação do Ministério da Defesa e comando do Estado-Maior Conjunto das Forças
Armadas (EMCFA). A execução cabe à Marinha, ao
Exército e à Força Aérea Brasileira (FAB).
OPERAÇÃO ÁGATA 7 INICIA COM 17.740
ATENDIMENTOS SOCIAIS EM RORAIMA
Comunidades indígenas do estado são beneficiadas.
Ações também envolvem repressão a crimes nas fronteiras.
Rodrigo Menaros do G1 RR
A 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf
SL), em parceira com diversos órgãos governamentais,
iniciou na manhã do dia 18 a Operação Ágata 7 nas
regiões de fronteira do estado de Roraima. O objetivo
da mobilização é intensificar a presença do Estado
Brasileiro nas zonas limítrofes de seu território e estabelecer pontos de controle e bloqueio nas principais
vias de acesso ao país.
Em Roraima, estão envolvidos nas atividades 930
militares e 227 civis. Segundo o General José Luiz Jaborandy Rodrigues, comandante da 1ª Bda Inf SL, em
um dia de Operação no estado foram realizados 1.099
atendimentos médicos, 612 atendimentos odontológicos, 4.029 atividades preventivas de saúde e 12.000
atividades culturais. Foram beneficiadas as comunidades indígenas de Ingarumã e Samã, em Pacaraima, e
do Contão, Surucucu e Auaris, além das populações
de Bonfim, Novo Paraíso e Cantá.
O combate ao crime, outro foco da Operação, será
concentrado em áreas críticas do estado que irão ser
objeto de monitoramento. “Na área yanomami, combateremos o garimpo ilegal; na entrada da BR-174 em
Pacaraima, os crimes de contrabando e descaminho;
em Uiramutã, estes mesmos crimes, onde também há
focos de garimpo ilegal; nos municípios de Normandia
e Bonfim, contrabando e tráfico de pessoas; e, por fim,
na região sudeste do estado, a extração ilegal de madeira”, disse o General Jaborandy.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES)
– Senador Romero Jucá, V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Concedo a palavra ao Senador Requião, como
orador inscrito, pelo tempo regimental de 20 minutos.
A Srª Ana Rita deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá, 2º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com a palavra, o Senador Roberto Requião,
pelo prazo de 20 minutos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Vou lavrar, Presidente, hoje, em um terreno
mais árido do que comumente o faço.
Como Governador do Paraná, dei inicio a um sistema de proteção da micro e pequena empresa que
acabou inspirando o Simples do Governo Federal. O
nosso imposto para as micros era zero e, na média,
num sistema progressivo, o imposto das pequenas
empresas era de 2%. Mas hoje, com essa discussão
do ICMS, da padronização do ICMS entre Estados,
as pequenas empresas estão sofrendo uma ameaça
bem concreta.
Diante dessas agruras que vêm passando as
microempresas, as pequenas empresas no Brasil,
inclusive o Paraná, no meu Estado, principalmente
resultado da expansão desmesurada do regime da
substituição tributária, venho à tribuna do Congresso
tecer algumas considerações.
É um pronunciamento árido, para o qual peço
a atenção especial de todos os micros e pequenos
empresários do Brasil e dos meus pares no Senado
da República.
A característica fundamental, fulgurante, do ICMS
é consubstanciada na sua incidência plurifásica e tem
sido, de uns tempos a esta data, ferida de morte pelo
crescente e intensivo uso pelas unidades federadas,
do regime de “substituição tributária para a frente”,
que implica o pagamento do tributo numa fase única,
na origem – na fábrica ou na distribuição – aplicada
a alíquota de lei sobre o valor da operação de venda
final, valor esse, por regra, estimado e fixado pelas
Fazendas Estaduais.
A marca fundamental do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, que é o de sua incidência nas
várias etapas do processo de circulação da mercadoria,
na sistemática de crédito e débito, deixa lugar, assim,
para uma imposição unitária, que antecipa fictamente
a ocorrência dos fatos jurídicos tributários.
Nós temos uma antecipação de toda a cadeia
de operações. Não se pode deixar de acentuar as re-
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servas que pairam sobre esse regime (mesmo após a
Emenda Constitucional nº 3, de 1993), especialmente
nas operações em que se exorbita o valor da exação
por artifício de estimativa de base de cálculo descolada da realidade das operações mercantis, o que faz
sofrerem os Princípios Gerais da Tributação pela via
transversa do dimensionamento de bases de cálculo e
(ou) de alíquotas reais desvinculadas das legalmente
estabelecidas.
Em tais circunstâncias, dois fenômenos podem
ocorrer, ínsitos à própria dinâmica econômica de formação de preços: paga-se o ICMS em valor acima ou
abaixo daquele que resulta da aplicação da alíquota
legal sobre o preço efetivo praticado na operação com
o consumidor final da mercadoria ou do serviço. Não
há uma relação entre a substituição tributária e a realidade do mercado em sua instância final.
Entretanto, o que se deseja assinalar, Senador
Jucá, são aqui os efeitos deletérios da generalização
do sistema de pagamento ICMS-ST (Substituição Tributária), especialmente os que se relacionam aos
impactos sobre os preços e sobre as disfunções da
organização da parte da produção e da distribuição
de bens e serviços.
Vamos lá. Os preços relativos são modificados
por duas causas básicas: (1) pela estipulação das ditas
Margens de Valor Adicionado (MVA), regra geral estimada em valores acima das correntemente praticadas
pelo mercado, é a regra mais comum; (2) no caso das
vendas finais a consumidor realizadas por empresas
enquadradas no Simples Nacional, pela mudança de
alíquota de incidência determinada à luz de suas respectivas faixas de faturamento; agora, e para as mercadorias eleitas para a percussão do ICMS-ST, pela
aplicação da carga tributária ou alíquota legal fixada
em razão do bem ou serviço vendido – normalmente,
variando entre 7% e 29%. Percebam a irracionalidade
do processo.
As disfunções no processo de dar fluxo eficaz à
produção e à distribuição da riqueza gerada – bens e
serviços – decorrem de situações que seguem: (a) por
conta do expressivo aumento das necessidades de capital de giro para suportar o pagamento antecipado do
sistema de substituição tributária; (b) por induzirem à
concentração da produção e da comercialização nas
mãos de organizações com capacidade para bancar o
custo financeiro dos acréscimos de capital de giro; (c)
por colocarem diante dos agentes econômicos o desafio de engendrarem novos sistemas operacionais para
atingir os demandantes finais de seus bens e serviços
pela via das vendas diretas, suprimindo, portanto, os
substituídos, liquidando esse pequeno, micro e médio
comércio intermediário.
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Tem-se, ainda, que a elevação dos preços das
mercadorias, ora em perigosa disseminação e integrante
de pauta pública de preocupação dos cidadãos brasileiros, é impulsionada, em grande medida, pelo aumento
desabusado e sem freios do instituto da substituição
tributária que, praticamente, desvirtua o ICMS em seu
conceito de imposto não cumulativo sobre o consumo.
É sabido e ressabido que o uso massivo do regime de ICMS-ST deixa perpassar, para os que se debruçam em analisar as finanças públicas, o sentimento
de que os desequilíbrios na execução financeira dos
orçamentos governamentais têm seu ônus transmitido,
sorrateiramente, para toda a sociedade pela correia
de novos preços nominais que embutem a majoração
derivada dos fenômenos que assinalamos.
De sua vez, o aludido regime é o que propicia
resposta rápida em termos de arrecadação tributária
e de atendimento às insaciáveis necessidades de financiamento do setor público.
Assim, tudo conhecido e reconhecido, estamos
nos permitindo sugerir ao Senado Federal, que é responsável pela fixação dessas alíquotas, a adoção de
medida que atenue a perversidade e os nefastos efeitos da substituição tributária.
A primeira seria no sentido de, nas compras feitas
pelas micro e pequenas empresas de mercadorias e
produtos colocados no regime de substituição tributária
integrantes do Simples Nacional, permitir que o pagamento do ICMS se faça na maior alíquota existente no
sistema do Simples.
Para tanto, haveríamos de incluir um parágrafo no
art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, a
Lei do Simples Nacional. Ficaria assim: “§4º. Os produtos
ou mercadorias sujeitos à substituição tributária adquiridos por microempresa ou empresa de pequeno porte,
enquadrada no Simples Nacional, terão incidência do
ICMS à alíquota [máxima do Simples hoje] de 3,95%”.
Reitere-se que essa alíquota de 3,95% aplicável
à faixa de faturamento superior do ICMS no Simples
Nacional, nas operações de indústria e comércio, impediria a quebradeira, a falência e a impossibilidade da
continuidade de micro e pequenas empresas no Brasil.
É a proposta que inicialmente eu coloco à consideração do Senado da República e que levarei, com
algum aperfeiçoamento, à Comissão de Assuntos Econômicos do nosso Senado.
Obrigado, Presidente, pelo tempo que me foi
concedido.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Agradeço ao Senador Roberto Requião.
Quero registrar a presença dos estudantes do
curso de Direito do Centro Universitário Luterano de
Palmas. Sejam bem-vindos ao Senado Federal!
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Os Srs. Senadores Paulo Bauer, Cícero Lucena, Mário Couto, Cássio Cunha Lima, Flexa Ribeiro,
Alvaro Dias, Cyro Miranda e Aloysio Nunes Ferreira
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na
forma do disposto no art. 203, combinado com o Inciso
I e §2º do art. 210, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada “Blogueira cubana
aceita convite do PSDB e vai a Brasília visitar Congresso”, publicada pelo jornal Estado de S. Paulo em sua
edição de 20 de fevereiro de 2013.
A matéria destaca o convite feito pelo PSDB para
que a Blogueira cubana visitasse o Congresso Nacional. O convite foi feito pelo deputado Otávio Leite e
pelo senador Alvaro Dias.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PAULO BAUER EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
BLOGUEIRA CUBANA ACEITA CONVITE DO
PSDB E VAI A BRASÍLIA VISITAR CONGRESSO
20 de fevereiro de 2013 | 2h 02
Denise Madueño, João Domingos
BRASÍLIA – O Estado de S.Paulo
A blogueira cubana Yoani Sánchez mudou sua
agenda no Brasil e decidiu partir hoje de Feira de
Santana (BA) para Brasília, onde fará uma visita ao
Congresso. Vítima da hostilidade de movimentos de
esquerda, que impediram na segunda-feira a exibição
do documentário Conexão Cuba-Honduras (mais informações nesta página), Yoani confirmou presença no
Congresso a convite do deputado Otávio Leite (PSDB-RJ) e do senador Álvaro Dias (PSDB-PR).
O presidente da Câmara, Henrique Alves (PMDB-RN), comprometeu-se a pôr em votação na sessão
de hoje um requerimento solicitando que a Polícia Federal proteja a blogueira durante sua permanência em
território brasileiro. Alves levará ao plenário um texto
alternativo ao requerimento original apresentado ontem
pelo deputado Mendonça Filho (DEM-PE), que não foi
aceito por setores governistas. “Essa não é uma ques-
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tão de oposição ou de governo. (O tratamento a Yoani)
está constrangendo o Brasil todo. Não é tradição do
povo brasileiro (esse tipo de manifestação)”, afirmou
Henrique Alves.
“Ela tem sido agredida no País e não aceitamos
isso. Yoani Sánchez é uma cidadã estrangeira,
dissidente do regime ditatorial cubano e deve
ter total proteção do Estado democrático brasileiro”, afirmou Mendonça Filho.
No requerimento, o deputado também pediu à PF
que investigue a atuação de Augusto Poppi Martins,
assessor da Secretaria-Geral da Presidência, que, segundo a revista Veja, estaria envolvido em um suposto
plano de espionagem e perseguição política à blogueira, em articulação com o governo de Raúl Castro. A
Secretaria-Geral confirmou que Poppi Martins recebeu
um CD com informações sobre a blogueira, mas negou
seu envolvimento em um complô.
O líder do PPS, Rubens Bueno (PR), divulgou
nota de apoio a Yoani, “símbolo da luta pela democracia em seu país”. Ele considerou “inadmissíveis” as
manifestações como a ocorrida em Feira de Santana,
quando militantes de grupos de esquerda impediram
a exibição do documentário.
“Democracia e liberdade de opinião não podem
descambar para manifestações de fanatismo retrógrado”, afirmou a nota de Bueno. Referindo-se à reportagem de Veja, o PPS também condenou a “utilização
do aparelho estatal e a participação de funcionários do
governo, até do Palácio do Planalto, na distribuição de
um dossiê delirante contra a blogueira, que nada mais
fez em seu país do que lutar pelos direitos de liberdade
de opinião e manifestação de um povo”.
Bueno afirmou ainda que Yoani merece o apoio
de todos que lutam pela liberdade dos povos e defendem a plena democracia. “E o governo brasileiro tem a
obrigação de garantir a segurança e o pleno direito de
ir e vir da blogueira durante a sua passagem pelo País.”
APÓS INTIMIDAÇÃO, YOANI RECEBE
ESCOLTA POLICIAL
20 de fevereiro de 2013 | 2h 01
Guilherme Russo, Enviado Especial,
Feira de Santana (BA) – O Estado de S.Paulo
Em reação aos protestos dos quais a blogueira cubana e colunista do Estado Yoani Sánchez tem
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sido alvo desde que chegou ao Brasil, as Polícias
Militar e Civil e a Guarda Municipal de Feira de Santana (BA) montaram ontem um esquema de proteção para a ativista, evitando que ela sofra eventuais
agressões em meio às mobilizações de movimentos
de esquerda.
Yoani passou a contar, ainda, com dois seguranças que a acompanharão em suas aparições públicas
até que ela deixe a Bahia, hoje. Na noite anterior, ela
havia enfrentado um intenso protesto, que impediu a
exibição do documentário Conexão Cuba-Honduras,
no qual Yoani é uma das entrevistadas, num centro
cultural da cidade. Impressionado com a manifestação,
o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (DEM), que esteve no local, pediu ao comando
da PM o reforço policial.
A UJS promete organizar mais mobilizações de
repúdio à presença de Yoani no Brasil. Entre elas, um
“tuitaço” marcado para hoje, quando a blogueira deve
ir para Brasília e São Paulo.
Yoani almoçou ontem em um restaurante típico
de comida da Bahia, ao som de baiões tocados ao
vivo por uma banda local. Tímida, a blogueira acabou
cedendo a pedidos e subiu ao palco, onde arriscou
alguns passos de forró.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Sem
apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do artigo de autoria do doutor em economia
pela EPGE/FGV e ex-presidente do Banco Central,
Gustavo Loyola, intitulado: “Reinvenção da conta de
movimento”, publicado pelo jornal Valor em sua edição
de 04 de março de 2013.
Segundo o autor, os empréstimos do Tesouro
aos bancos públicos saltaram de 0,5% a 9,2% do PIB
de 2007 para cá. Ainda, segundo o autor, o BNDES
transformou-se de uma instituição financeira que tinha
uma captação diversificada para um mero repassador
de recursos providos pelo Tesouro.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro das matérias sobre o mensalão intituladas:
“PF vai investigar se Lula participou do mensalão”,
publicada no jornal Folha de S.Paulo de 06/04/2013,
“Inquérito investigará denúncia de Valério sobre Lula”,
publicada no Jornal O Globo de 06/04/2013 e “Procuradoria aciona PF para investigar Lula no mensalão”,
publicada no jornal Estado de S. Paulo de 06/04/2013.
As matérias destacam a iniciativa da Procuradoria da República no Distrito Federal de solicitar que a
Polícia Federal abra inquérito para apurar a acusação
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de Marcos Valério segundo a qual o ex-presidente
Lula negociou, no início de seu mandato, repasses
ilegais para o PT com Miguel Horta, então presidente
da Portugal Telecom.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento
para fazer o registro do artigo de autoria do historiador
Marco Antonio Villa, intitulado: “Um cidadão acima de
qualquer suspeita”, publicado pelo jornal O Globo em
sua edição de 21 de janeiro de 2013.
Segundo o autor, são abundantes os indícios
que ligam Lula a um conjunto de escândalos. O que
está faltando é o passo inicial que tem de ser dado
pelo Ministério Público: a investigação das denúncias.

125

Terça-feira 21 27555

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CÁSSIO CUNHA LIMA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB –PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do artigo de autoria do jornalista Fernando
Gabeira, intitulado “Furacão sobre Cuba”, publicado
pelo jornal Estado de S.Paulo em sua edição de 1º de
março de 2013.
Segundo o autor, a campanha contra Yoani Sánchez, apoiada pelo batalhão digital do PT, cheirava
a naftalina. Durante a visita da blogueira cubana no
Brasil, a esquerda triunfante braseira com seus alia-
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dos cubanos nos jogaram no século passado, após a
recepção orquestrada por eles, à blogueira.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da entrevista com o Líder da bancada
do PSDB no Senado, Aloysio Nunes Ferreira, intitulada
“Aécio precisa construir sua candidatura no partido”,
publicada pelo jornal Valor em sua edição de 26 de
fevereiro de 2013.
O Senador Aloysio Nunes nega restrições dos tucanos paulistas a uma provável candidatura do Senador
Aécio Neves à Presidência da República em 2014 e diz
que o colega mineiro tem todas as condições de disputar pelo partido, mas não pode “precipitar as coisas”.
Sr. Presidente, requeiro que a entrevista acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
Aloysio Nunes Ferreira diz que quem deve pressa é
Dilma
“AÉCIO PRECISA CONSTRUIR
SUA CANDIDATURA NO PARTIDO”
Por Raquel Ulhôa | De Brasília
Novo líder da bancada do PSDB no Senado,
Aloysio Nunes Ferreira (SP) nega restrições dos tucanos paulistas a uma provável candidatura do senador Aécio Neves (MG) à Presidência da República em 2014 e diz que o colega mineiro tem todas as
condições de disputar pelo partido, mas não pode
“precipitar as coisas”.
Na contramão do discurso hoje dominante entre lideranças tucanas, que cobram pressa de Aécio,
Nunes Ferreira diz que o colega de bancada precisa
“construir” a candidatura. O líder não descarta o surgimento de outros nomes à disputa presidencial dentro
do PSDB e, caso isso ocorra, defende a realização de
prévias para a escolha.
Político ligado ao ex-governador José Serra
(SP), duas vezes candidato a presidente pelo PSDB,
a quem considera “um dos melhores amigos que fez
na política e fora dela”, Nunes Ferreira afirma que ele
está “quieto no seu canto” e precisa ser valorizado
pelo partido.
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“O PSDB tem que reconhecer o valor e o capital político de Serra. Agora, se ele vai ser candidato
ou não, é preciso perguntar a ele”, diz, em entrevista
ao Valor.
Valor: O senhor tem uma atuação parlamentar
muito própria, com posições nem sempre majoritárias
entre os tucanos. A liderança não engessa? Não exige
muita diplomacia?
Aloysio Nunes Ferreira: Não estava esperando
a eleição de líder. Foi uma conjuntura que surgiu e
não sou de negar fogo. Minha vocação profunda é ser
parlamentar. Desse ponto de vista, a liderança abre
oportunidades enormes. Não sou diplomático. Não
vou mudar minha maneira de ser. Em algumas questões não posso exigir que a bancada tenha posição
absolutamente harmônica. Por exemplo: nas questões
que fazem parte do chamado nó federativo e envolvem
conflitos entre Estados e regiões. Os parlamentares
têm compromissos fundamentais com suas regiões e
é preciso respeitá-los.
Valor: Então vai ser difícil a bancada votar unida
neste ano, que tem uma pauta cheia desses temas,
como a mudança do Fundo de Participação dos Estados (FPE), com votação marcada para 19 de março, a
unificação das alíquotas do ICMS, as compensações
para Estados e municípios pelas perdas com o fim da
guerra fiscal, a MP sobre a receita do petróleo e a renegociação das dívidas de Estados e municípios com
a União, entre outros?
Nunes Ferreira: Com relação à dívida, não há
divergências maiores entre os Estados. Talvez haja
queda de braço com o governo. Mas a convergência
é muito grande para tentar reduzir o limite de comprometimento da receita, além da mudança do indexador.
O problema do ICMS é mais complexo do ponto de
vista jurídico, porque a unificação das alíquotas em
4%, com a cobrança no destino, tem que ser casada
com a criação do fundo de desenvolvimento regional
para compensar perdas. São duas questões que têm
de caminhar juntas, com instrumentos legislativos
diferentes. No ICMS, o governo mudou a proposta
que apresentou aqui. O prazo para a redução seria
de oito anos, não tinha exceção e a linha de redução
era constante. Pela proposta que o governo mandou,
são 12 anos de prazo, numa linha quebrada e com
duas exceções (Zona Franca de Manaus e operações
com gás natural). Criou-se uma complexidade maior.
Nós [São Paulo] gostaríamos de ter um prazo menor.
Gostaríamos de ficar com aquilo que Nelson Barbosa
anunciou aqui na Comissão de Assuntos Sociais (CAE)
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e que foi negociado no Confaz. Existe uma mesa de
negociações hoje, que está funcionando, e o governou
sentou-se nela, o que é positivo. Essa mesa é o Confaz.
Se essa mesa for virada, esquece. Nelson Barbosa é
uma pessoa altamente qualificada para conduzir isso
em nome do governo.
Valor: De qualquer forma, mesmo em questões
que não envolvem disputas entre Estados, o PSDB
não tem mesmo o hábito de fechar questão.
Nunes Ferreira: O PSDB é um partido da linha
que tem a ver com Mao Tsé Tung: “que floresçam cem
flores”. Mas apenas para estimular o debate e não para
cortar cabeças, como fez Mao. Agora, uma coisa é
certa: o PSDB é um partido de oposição e, com todas
as diferenças de tom, estilo, e ênfase, nas questões
políticas fundamentais a nossa bancada tem sido absolutamente coesa na oposição ao governo. É uma
bancada que não hesita na hora de se contrapor ao
governo nas questões políticas fundamentais.
Valor: Mas na eleição de Renan Calheiros (PMDB-AL) para presidente do Senado, a bancada ficou mal.
Tomou publicamente posição contra o pemedebista,
mas, segundo cálculos, houve a favor dele de quatro
a seis dos votos entre os 11 senadores tucanos.
Nunes Ferreira: Foi um episódio ruim. Não gostei.
Foi bastante discutido na bancada. Na primeira questão política séria, a bancada não se manifestou com
coesão. Álvaro Dias [então líder] se empenhou muito. Mas existe aqui no Senado, infelizmente, um tipo
de comportamento de colégio interno, de amigo, de
grupo, que acaba interferindo nas eleições nas quais
você tem que escolher um dos seus pares para ser o
“primus interpares”. Mas não há dúvida de que nesse caso houve um reflexo político ruim para o partido.
Mas o episódio está esgotado e foi isolado dentro do
comportamento coeso da bancada nas questões políticas fundamentais. Eu diria também que no episódio
do Renan, a responsabilidade fundamental da eleição
não é do PSDB. É basicamente do PT, do PMDB e da
presidente Dilma Rousseff.
Valor: Para encerrar esse assunto, Renan anunciou medidas de austeridade, com cortes de gastos,
redução de funções e fusão de órgãos. Isso pode colaborar para melhorar a imagem dele?
Nunes Ferreira: Eu gostei das medidas que ele
anunciou em relação à administração. Espero que tenham consequência. São medidas necessárias, que
precisam ser aprofundadas. Não é uma reforma profunda, mas é um início. Acho positivo que ele comece
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a gestão retomando o tema da reforma administrativa
e tomando medidas concretas nesse sentido.
Valor: O senhor assume a liderança num momento de pressão para que o senador Aécio Neves assuma a liderança da oposição e postura de candidato a
presidente oposicionista. O senhor acha que ele tem
que se lançar logo?
Nunes Ferreira: O que temos que fazer de imediato, do ponto de vista partidário, é a escolha de nova
direção partidária que reflita uma unidade real do partido, que dê oportunidade para as principais lideranças
do partido participar e atuar efetivamente, que tenha
energia para enfrentar alguns problemas regionais que
precisam ser superados e hoje afetam a vida do partido
em regiões importantes, e tenha capacidade de formulação para propor uma plataforma eleitoral adequada
para enfrentarmos 2014. Uma direção dinâmica, com
boas ideias e, sobretudo, unitária. Essa é uma tarefa
imediata. E que deve começar já. O processo começa
a acontecer com a movimentação nos Estados [as convenções para escolha das novas direções municipais
e estaduais acontecem, respectivamente, em março
e abril]. A candidatura a presidente da República ficará para depois disso. Quem tem pressa em se lançar
candidata é Dilma Rousseff, porque ela tem dois fantasmas que rondam a reeleição: o pífio desempenho
do governo e a hipótese Lula.
“O governo deve muito na área social. Não é
só aumentar o Bolsa Família e dizer que vai
acabar com a miséria”
Valor: Acha que essa hipótese ainda existe?
Nunes Ferreira: Ela está tentando exorcizar, assumindo quase que inteiramente, de novo, a posição
de criatura de Lula, que lhe valeu a eleição. Primeiro,
porque a presença do Lula na ação política do governo
é absolutamente avassaladora. Em segundo lugar, na
falta de resultados novos para apresentar, ela cada vez
mais se apega ao passado, aos bons resultados do
governo do Lula, àquilo que o Lula deu de positivo e
popular. Não é à toa a ênfase ao fim da miséria, porque
ela não tem nada de novo para apresentar.
Valor: O governo Dilma não tem marca?
Nunes Ferreira: Não tem e está se agarrando
desesperadamente à marca do Lula. E lançando uma
campanha eleitoral com enorme aparato governamental, que vai desde a utilização da cadeia de rádio
e televisão [na última, anunciou corte das tarifas de
energia] até o desvario propagandístico com que o
governo e suas empresas estatais inundam o rádio e
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a televisão. Ela não tem nada de novo a apresentar, a
não ser ressuscitar ícones do governo Lula e bater na
velha retórica “nós somos o povo e eles são os adversários do povo”. É uma forma de demonizar a oposição
procurando deslegitimar seu papel no regime democrático. Não sei se vai muito longe.
Valor: Sem querer atribuir à oposição o desejo do
“quanto pior, melhor”, do jeito que a economia vai fica
mais fácil pensar numa vitória sobre Dilma?
Nunes Ferreira: Não é só a economia. Tem a
questão social. Eu me recuso a confinar o discurso
oposicionista ao tema econômico, onde houve acertos. A queda da taxa de juros foi uma coisa importante.
A diminuição da conta de energia, apesar do método
autoritário e apressado como foi feito, é interessante
e necessária. Claro que a economia é preocupante,
com o desempenho baixo do PIB e, sobretudo, a volta
da inflação. E isso atinge diretamente o povo. Agora,
há temas que são altamente sensíveis, como a baixa
qualidade de ensino no país, a falta de oportunidade de
boas escolas, o saneamento básico que é um horror,
a seca do Nordeste, a segurança pública, a tragédia
do crack, sem que se veja nenhuma ação efetiva do
governo, seja para combater os traficantes, seja para
ajudar o dependente. Segurança pública zero, com
ações esporádicas, como enviar tropas da força nacional para cá ou para lá. Enfim, tem muita coisa para
ser explorada. O governo Dilma está devendo muito
na área social. Não é só aumentar o Bolsa Família e
dizer que vai acabar com a miséria daqui a um mês.
Valor: Por que é tão difícil convencer a população
dessa suposta fragilidade da gestão Dilma?
Nunes Ferreira: Falta à oposição uma ação mais
coordenada, mais orquestrada. A nossa oposição é congressual. Fora dos períodos eleitorais, ela se restringe
ao Congresso, onde ela cumpre seu papel, mas é um
papel limitado. Até porque o Congresso, por conta de
suas mazelas, e também em razão do rebaixamento
institucional geral promovido pelo PT, hoje não é exatamente considerado o altar da pátria pelos cidadãos.
Mesmo na ação congressual, falta uma comunicação
maior com os outros escalões parlamentares da própria
oposição, falarmos a mesma linguagem nas câmaras
municipais, nas assembleias legislativas. Há muita desconexão entre diferentes segmentos do partido. Para
não falar do partido com a sociedade.
“Foi uma proeza levar o Lula e a Dilma para o
segundo turno [nas últimas eleições]. O povo
queria continuidade”
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Valor: Apesar disso, o PSDB está preparado para
uma nova disputa presidencial?
Nunes Ferreira: Claro, é o maior partido de oposição, dirigimos Estados importantes, com contingente
enorme de população, com bom desempenho dos governos, temos capacidade de ampliar nossas alianças
a partir de dissidências do próprio campo governista.
Temos bons quadros. Temos bons serviços prestados
ao país, uma herança bendita a ser resgatada. E o
PT nos faz um favor enorme ao nos espicaçar sobre
esse tema.
Valor: Por quê? Força o PSDB a reagir e a defender o legado de seu governo?
Nunes Ferreira: A declaração da presidente Dilma é patética: “não devemos nada aos tucanos”. Eu
digo isso constrangido, mas tem uma conotação ridícula. Ofende ao bom senso das pessoas. O que seria
do Brasil, se o PT tivesse aplicado o programa inicial
deles? O que seria do Brasil, se não tivesse a estabilização da moeda? O que seria o Brasil, se o Fernando
Henrique, com coragem, não tivesse assumido a dívida
mobiliária dos Estados, não tivesse feito o Proer, as
privatizações. Imagine o sistema de telefonia hoje no
Brasil, o que seria?
Valor: O senhor fala em eleger uma direção nacional do PSDB que represente unidade real do partido. Como superar as divergências entre São Paulo
e Minas?
Nunes Ferreira: Essa polaridade não existe. É
um mito, uma falsa questão. Quem é que está criando
problema ao surgimento de uma candidatura unitária?
Ninguém. Quem? O Alckmin? Eu? Serra? Não. Eu estou cumprindo meu papel na liderança da bancada.
Fui eleito pela unanimidade dos meus pares. Tenho
excelente relação com Aécio, de quem fui vice-líder na
Câmara dos Deputados e com quem tenho relação muito boa, cordial, amiga. O governador Geraldo Alckmin
se encaminha para a candidatura à reeleição. Não há
um obstáculo que o Serra tenha posto à aspiração de
quem quer que seja à Presidência da República neste
momento. O Serra está quieto no canto dele.
Valor: Está mesmo?
Nunes Ferreira: Não tem atividade partidária. Perdeu a eleição em São Paulo, apesar do bom desempenho numa campanha difícil. Tem um enorme patrimônio
político, eleitoral e intelectual. Mas não ocupa nenhum
cargo partidário e nenhuma posição de poder. Quem
está criando problema? Ninguém no nosso Estado.
Valor: É a vez de Aécio?
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Nunes Ferreira: Pode vir a ser. Aécio tem todas as
condições de ser nosso candidato a presidente. Agora,
é uma candidatura que, como ele mesmo diz, tem que
ser construída, dentro e fora do partido. Construída no
campo das ideias, da atuação política, mas ele tem todas as condições. Agora, como político que conhece
como ninguém a importância do tempo no processo
político, não haverá de querer precipitar as coisas. O
tempo implica um processo de construção que tem de
ser feito por quem é candidato. Nas vezes em que fui
candidato, fui eu que construí minha candidatura. Trazia apoios, envolvia as pessoas, chamava...
Valor: O senador Aécio parece estar conversando muito, não?
Nunes Ferreira: Tem feito isso e é o que tem que
fazer. E faz bem. Agora, não ficaria eu cutucando o
Aécio, para que seja candidato, criando um falso problema. Quem precisa ser candidata agora é a Dilma,
que demonstra com isso enorme fragilidade política.
Valor: O senhor acha que Aécio deve assumir a
presidência do partido em 25 de maio, na convenção
nacional que elegerá o sucessor do deputado Sérgio
Guerra (PE), para ter mais visibilidade, viajar e ter mais
exposição no embate com o governo?
Nunes Ferreira: Não sei. A presidência do partido é resultante de um processo de unificação interna que tem que ser trabalhada. Primeiro, tem que
construir essa unidade. A presidência do partido é
resultante de um conjunto de forças que precisam
se unir e convergir.
Valor: Muita coisa pode acontecer antes da escolha do candidato a presidente pelo PSDB?
Nunes Ferreira: Aécio tem que envolver, trabalhar,
conversar, como já está fazendo. Agora, não fico cutucando o Aécio para ser candidato. Ele sabe do tempo
dele. Mas poderão surgir outras candidaturas. E se
surgir? O que vamos fazer? Uma prévia, como forma
democrática de escolher o candidato, acaba dando bons
resultados, mobiliza o partido. Sempre pode ficar um
ou outro de cara amarrada, mas acaba se engajando.
Valor: Passou a vez de Serra?
Nunes Ferreira: Nós perdemos as últimas eleições
presidenciais porque o povo queria continuidade. Ainda
assim foi uma proeza levar o Lula e a Dilma para o segundo turno. Essa é a verdade. Não vejo ninguém que
pudesse ter o desempenho eleitoral melhor do que o
Serra teve. O povo queria continuidade. O grau de aprovação era altíssimo. Mais do que esquerda ou direita, é a
continuidade que o eleitor procura num contexto eleitoral
onde há possibilidade de reeleição. A eleição da Dilma
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foi como uma nova reeleição do Lula. Uma reeleição
que ele teve a sabedoria e a decência, reconheço, de
evitar. Se ele quisesse enfiar goela abaixo da oposição
uma reforma constitucional, mais uma, ele conseguiria,
como fizeram seus colegas bolivarianos. O Serra cumpriu o papel dele com dignidade, com grandeza. Quem
iria ganhar a eleição naquele momento?
Valor: O senhor não descarta a hipótese de o
ex-governador Serra se lançar de novo?
Nunes Ferreira: Ele é um grande nome dentro
do partido. Um partido que tem alguém como Serra
tem que valorizá-lo, reconhecer seu valor, seu capital
político. Agora, se ele vai ser candidato ou não, é preciso perguntar a ele.
Valor: Dizem que ele é obcecado pela Presidência.
Nunes Ferreira: Ele não é nada disso. Ele tem
vários interesses fora da política. Semanas antes do
Carnaval [quando intensificaram as notícias sobre as
pressões para Aécio se lançar candidato], ele me ligou
várias vezes e não me encontrou. Eu respondia, mas
não conseguia falar. Eu fiquei preocupado, achando
que era algo grave e urgente. Quando finalmente consegui falar com ele, ele me perguntou se eu tinha lido
um livro chamado “Tête-à-tête”, sobre as relações entre Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Ele disse
que queria saber se eu tinha lido porque eu ia viajar e
queria me mandar. Esse é o Serra.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do artigo de autoria do professor da
Universidade de Federal do Rio Grande do Sul, Denis
Lerrer Rosenfield, intitulado: “Apropriação indébita”,
publicado pelo jornal O Globo em sua edição de 25
de fevereiro de 2013.
Segundo o autor, a esquerda brasileira está perdida, suas bandeiras e princípios foram lançados por
terra, mostrando uma discrepância aterradora entre
a realidade totalitária e os princípios supostamente
humanistas.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna
neste momento para fazer o registro da entrevista com
o Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, intitulada “Prefiro ser criticado a me omitir”, publicada pela
revista Veja em sua edição de 20 de fevereiro de 2013.
O governador de São Paulo respondeu aos que
discordam de seu programa de internação compulsória de viciados em crack e anunciou que a bancada
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do PSDB submeterá ao Congresso um projeto que
endurece as penas para menores infratores.
Sr. Presidente, requeiro que a entrevista acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)

132

27562 Terça-feira 21

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

133

Terça-feira 21 27563

134

27564 Terça-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

MAIO DE 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – 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 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.
2
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 402, DE 2005
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 426, de 2013)
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara dos Deputados ao Projeto De Lei Do
Senado nº 402, de 2005, do Senador Marcelo
Crivella, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
homenagem permanente a Santos Dumont, o
Pai da Aviação, nos aeroportos, bases aéreas
e similares.
Pareceres favoráveis, sob nºs 279 e 280, de
2013, das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Sérgio Petecão;
e de Educação, Cultura e Esporte, Relator ad
hoc: Senador Cristovam Buarque.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 428, de 2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de
autoria do Deputado Gilmar Machado, que
altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para disciplinar o rateio entre
empregados da cobrança adicional sobre as
despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
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4
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.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Quarta 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.
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)
Segunda 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,
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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)
Segunda 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)
Segunda 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 Ta-
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ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
9
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.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 115, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal, para
vedar a instituição de impostos sobre os medicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da
Emenda nº 1 - CCJ (substitutivo), que oferece.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 60, de 2003 (nº 7.032/2002, na
Casa de origem, do Deputado Luciano Pizzato),
que cria o Parque Nacional Marinho das Ilhas
dos Currais, no Estado do Paraná.
Pareceres favoráveis, sob nºs 107 e 108, de
2013, das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Osmar Dias;
e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
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e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Cristovam Buarque.
12
REQUERIMENTO Nº 160, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
160, de 2012, de autoria do Senador Eduardo
Lopes, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 266 e 551, de
2011, por regularem matéria correlata (fidelidade partidária).
13
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1157, de 2012, de autoria do Senador Vital Do
Rêgo, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 123, de 2011, com
o Projeto de Lei do Senado nº 559, de 2011,
por regularem matérias correlatas (Lei Geral
de Telecomunicações).
14
REQUERIMENTO Nº 377, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
377, de 2013, da Senadora Ana Amélia e outros
Senadores, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2013;
e dos Projetos de Lei do Senado nºs 266, de
2011 e 268, de 2011 (que já se encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 373, de
2008), por regularem matéria correlata.
15
REQUERIMENTO Nº 378, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
378, de 2013, de autoria do Senador Anibal
Diniz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 67, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
sejam ouvidas, também, respectivamente, as
Comissões de Desenvolvimento Regional e
Turismo; de Assuntos Sociais; e de Assuntos
Econômicos (logística reversa de veículos automotores).
16
REQUERIMENTO Nº 379, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
379, de 2013, de autoria do Senador Anibal
Diniz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
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do Senado nº 67, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
sejam ouvidas, também, respectivamente, as
Comissões de Desenvolvimento Regional e
Turismo; de Assuntos Sociais; e de Assuntos
Econômicos (logística reversa de veículos automotores).
17
REQUERIMENTO Nº 380, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
380, de 2013, de autoria do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 67, de 2013, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, sejam ouvidas, também, respectivamente, as Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo; de Assuntos Sociais; e
de Assuntos Econômicos (logística reversa de
veículos automotores).
18
REQUERIMENTO Nº 381, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
381, de 2013, do Senador José Pimentel, solicitando que, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 275, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (susta dispositivos de Resolução do Conselho de Gestão da Previdência Complementar).
19
REQUERIMENTO Nº 382, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
382, de 2013, do Senador Randolfe Rodrigues,
solicitando que, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 86, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (susta o Decreto sobre
atividades e serviços públicos durante greves).
20
REQUERIMENTO Nº 383, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 383, de 2013, do Senador Eduardo Braga,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 764, de 2011 e 316, de
2012, por regularem matéria correlata (Zonas
de Processamento de Exportação).
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REQUERIMENTO Nº 384, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
384, de 2013, de autoria do Senador Eduardo Amorim, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 90, de 2012, dos
Projetos de Lei da Câmara nºs 114, de 2005;
40 e 106, de 2007; 143, 182 e 193, de 2008;
12, 55, 57, 75 e 99, de 2009; e dos Projetos
de Lei do Senado nºs 42, 154, 542, 625 e 735,
de 2007; 190 e 340, de 2008; 1, 54, 135, 408
e 429, de 2009; 55, 125, 180, 274, 276 a 283,
de 2010; 6, 65, 271, 439, 452, 460, 463 e 470,
de 2011; 97, 209 e 371, de 2012, a fim de que
tenha tramitação autônoma (altera início de
prazo decadencial no direito do consumidor).
22
REQUERIMENTO Nº 386, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
386, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 14, de 2010, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e Legislação Participativa (tipifica crime a omissão
de autoridade policial nos casos de violência
contra mulher).
23
REQUERIMENTO Nº 387, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
387, de 2013, do Senador Ruben Figueiró,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei do Senado nº 591, de 2011 - Complementar, das seguintes matérias: Projetos de Lei
do Senado nºs 150, de 2005; 240, de 2006;
90, 180, 298, 414 e 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,
75, 538 e 719, de 2011; 62, 86, 99, 113, 135,
170, 375, 376; 382, de 2012, e 124, de 2013
- todos Complementares (incentivos e benefícios fiscais).
24
REQUERIMENTO Nº 388, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
388, de 2013, do Senador Francisco Dornelles,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei do Senado nº 86, de 2012 - Complemen-
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tar, das seguintes matérias: Projetos de Lei
do Senado nºs 150, de 2005; 240, de 2006;
90, 180, 298, 414 e 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,
75, 538, 591 e 719, de 2011; 62, 99, 113, 135,
170, 375, 376; 382, de 2012, e 124, de 2013
- todos Complementares (incentivos e benefícios fiscais).
25
REQUERIMENTO Nº 389, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
389, de 2013, do Senador Alvaro Dias, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 240, de 2006; 99 e 375, de
2012; e 124, de 2013 - todos Complementares,
por regularem matéria correlata (incentivos e
benefícios fiscais).
26
REQUERIMENTO Nº 390, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 390, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 124, de 2013 Complementar, com as seguintes matérias:
Projetos de Lei do Senado nºs 150, de 2005;
90, 180, 298, 414 e 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,
75, 538, 591 e 719, de 2011; 62, 86, 113, 135,
376 e 382, de 2012, - todos Complementares,
por regularem matéria correlata (incentivos e
benefícios fiscais).
27
REQUERIMENTO Nº 414, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
414, de 2013, do Senador Ricardo Ferraço,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 124, de 2013, com o Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2012, ambos
Complementares, por regularem matéria correlata (incentivos e benefícios fiscais).
28
REQUERIMENTO Nº 419, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
419, de 2013, do Senador Paulo Davim, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
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do Senado nºs 193, de 2011; e 426, de 2012,
por regularem matéria correlata (destinação
das receitas das multas de trânsito).
29
REQUERIMENTO Nº 421, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
421, de 2013, do Senador Wellington Dias,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
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Câmara nº 101, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (dispõe sobre o exercício da
profissão de Físico).
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 45 minutos.)
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Ata da 77ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 21 de maio de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Renan Calheiros, da Srª Ana Amélia, dos Srs. Eduardo Suplicy,
Cícero Lucena, Sérgio Souza, Mozarildo Cavalcanti, Eduardo Amorim, Acir Gurgacz,
Antonio Carlos Rodrigues e Anibal Diniz

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 20 horas e 29 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 nossos trabalhos.
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Maio de 2013

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 384, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pela
apresentação do Projeto de Resolução nº 33, de 2013.
A proposição ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 466, DE 2013
Requeiro nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Noroeste AM pelo
transcurso dos 50 anos da sua fundação que ocorrerá
no dia 20 de maio de 2013.
A homenagem do Senado Federal que é extensiva a todos os seus funcionários e ouvintes deverá ser
encaminhada ao seu Diretor Sérgio Ambros Mallmann
no seguinte endereço Praça da Bandeira 36 – Centro
– CEP 98900-000 – Santa Rosa/RS.
Sala das Sessões, 16 de maio de 2013. – Senadora Ana Amélia, PR-RS.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 467, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 256, I, do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do Projeto de
Lei do Senado nº 183 de 2013, de minha autoria que
denomina “Rodovia Engenheiro Lysimaco Franco Ferreira da Costa” e “Rodovia General Luiz Carlos Pereira
Tourinho”, respectivamente o trecho da rodovia BR-277
compreendida entre as localidades de Curitiba e Paranaguá, e o trecho da rodovia BR-407, compreendida entre as localidades de Cascavel e Toledo, ambos
situados no Estado do Paraná.
Sala das Sessões, – Senador Álvaro Dias.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência defere o requerimento, nos termos
do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 468, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 149, de
2009; 136, de 2010; e 638, de 2011, por versarem
sobre o mesmo assunto (Altera o Código de Trânsito
Brasileiro – destinação dos veículos apreendidos pelo
Sistema Nacional de Trânsito.
Sala das Sessões, 15 de maio de 2013. – Senador Eduardo Braga, Líder do Governo no Senado.
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 469, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
do Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2013, com o
Projeto de Lei do Senado nº 146, de 2013, por versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, Senadora Lídice da Mata.
(À Mesa, para decisão.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos termos do
Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 470, DE 2013
Nos termos do artigo 255, inciso II, alínea c,
item 12, combinado com o artigo 99, ambos do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), requeiro
que sobre o Projeto de Lei do Senado nº 561 de 2011
(que altera o art. 118 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, que dispõe sobre o Plano de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências, para
estender a manutenção do contrato de trabalho em
caso de acidente do trabalho para os empregados
admitidos por contrato de trabalho por tempo determinado em período de experiência) seja ouvida também a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE),
visto que a proposta amplia o alcance da estabilidade
provisória do empregado que sofreu acidente do trabalho, interferindo no custeio da Previdência Social
e impactando na disponibilidade de mão de obra do
empregador, gerando custo adicional.
Sala das Sessões, de maio de 2013. – Senador
Cyro Miranda.
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REQUERIMENTO Nº 471, DE 2013
Requeiro, na forma do regimental, que o PLS nº
12 de 2011, que “altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o imposto de renda das
pessoas físicas, para permitir a dedução de despesa
com medicamentos controlados”, seja desapensado
do grupo de Projetos em que o mesmo está vinculado
tramitando em conjunto.
Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.
REQUERIMENTO Nº 472, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 258, combinado
com o art. 260, II, do Regimento Interno, que o PLS
nº 12 de 2011, que “Altera a Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que dispõe sobre o Imposto de
Renda das pessoas físicas, para permitir a dedução
de despesa com medicamentos controlados”, passe
a tramitar em conjunto com o PLS nº 523, de 2011,
que “Estabelece Programa de abatimento do IRPF do
gasto na compra de medicamentos de doenças que
especifica e dá outras providências”, por versarem de
matérias diretamente correlatas.
Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.
REQUERIMENTO Nº 473, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 235 e segs. Do
Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação
autônoma do PLC nº 135/2008, desapensando-o dos
demais, pois, apesar de dispor sobre o Código de
Trânsito Brasileiro, trata de tema complexo e específico envolvendo penas alternativas aplicáveis aos
crimes de trânsito.
Sala das Sessões, 13 de maio de 2013. – Senador Aníbal Diniz PT/AC.
REQUERIMENTO Nº 474, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
do Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2012, com o
Projeto de Lei do Senado nº 226, de 2007, por regularem a mesma matéria.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Valadares PSB-SE.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
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 192, DE 2013
Estabelece o direito à meia-entrada nas
atividades culturais e artísticas para professores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica assegurado aos professores de todos
os níveis de ensino o direito ao ingresso nas atividades de natureza cultural e artística mediante o pagamento de metade do valor efetivamente cobrado ao
público em geral.
§ 1º As atividades referidas no caput compreendem os eventos artísticos ou culturais, tais como exposições e apresentações musicais, teatrais, circenses,
de cinema ou de outro meio audiovisual ou multimídia.
§ 2º A comprovação do direito à meia-entrada
pelos docentes será feita mediante a apresentação de
carteira funcional ou documento oficial.
§ 3º O benefício de que trata o caput não se estende ao ingresso para camarotes, áreas especiais e
a outros tipos de ingressos caracterizados por excepcionalidade econômica.
Art. 2º A fiscalização do cumprimento desta lei
e a aplicação das sanções administrativas e penais
cabíveis serão efetuadas pelos órgãos públicos federais, estaduais e municipais competentes, nos termos
do regulamento.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
É patente a insuficiência do exercício pleno dos
direitos culturais pela população brasileira e do seu
acesso às fontes da cultura nacional, que devem, conforme o art. 215 da Constituição Federal, ser garantidos pelo Estado.
Cabe ao nosso sistema educacional, decerto,
considerável parcela de responsabilidade em despertar o interesse de crianças, adolescentes e adultos
pela cultura brasileira e universal, em sua dinâmica de
reinvenção permanente da tradição e de abertura às
transformações do mundo que nos cerca.
No entanto, a realidade dos docentes em nosso país, com salários inadequados e diversos outros
fatores de desestímulo, não tem ajudado para que se
mantenham atualizados face à dinâmica cultural e que
renovem seu repertório e sua disposição inovadora
pelo contato com as práticas criativas.
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É certo que a amplitude do horizonte cultural e
intelectual dos mestres e mestras propicia a capacidade de abordar os diferentes conteúdos e disciplinas
de modo renovado, desenvolvendo seu teor crítico e
criativo, contagiando seus alunos com o entusiasmo
pelo conhecimento e pela descoberta.
A incorporação, pelos estudantes, de uma atitude
engajada na descoberta e na construção do conhecimento e não em sua mera recepção, tem enorme
impacto no desenvolvimento de suas habilidades intelectuais. Sem dúvida, o envolvimento com as atividades culturais e artísticas pode contribuir, de modo
marcante, para o desenvolvimento dessa atitude cada
vez mais necessária em um mundo onde a informação, a inovação e a criatividade se tornaram fatores
econômicos decisivos.
A garantia do ingresso pela metade de seu efetivo valor para a categoria profissional dos docentes,
que não é tão ampla no conjunto da população, contribuirá para esse importante processo de atualização
e estímulo ao conhecimento e à percepção criativa do
mundo, revertendo em benefício de seus alunos. Tal
medida já vem sendo, inclusive, implementada em
diversos Estados e Municípios, revelando um amplo
anseio e reconhecimento por sua validade. Nada mais
recomendável do que lhe dar vigência nacional.
É fato que os produtores e agentes culturais têm,
com frequência, se posicionado contra o que consideram um excesso de meias-entradas em seus espetáculos e apresentações, concedidas a categorias
como as de estudantes e idosos. No entanto, as estatísticas disponíveis para diversas atividades culturais,
como cinema e teatro, revelam, na última década, um
crescimento tanto de espaços de exibição quanto de
número de ingressos vendidos e, ainda, de valores
arrecadados.
No caso específico das professoras e professores,
além de a meia-entrada consistir em justa retribuição
complementar a um trabalho extremamente exigente e
da maior relevância social, deve-se considerar o efeito
multiplicador da sua presença em atividades culturais,
despertando o interesse imediato de seus alunos e formando um público para o futuro próximo e longínquo.
Por tais razões, pedimos o apoio e o empenho
dos nobres Senadores e Senadoras para aprovar o
projeto que acarretará efeitos positivos tanto para a
cultura como para a educação do País.
Sala das Sessões, – Senador Alfredo Nascimento, (PR/AM).
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
Título VIII
Da Ordem Social
....................................................................................
CAPÍTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto
....................................................................................
Seção II
Da Cultura
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização
e a difusão das manifestações culturais.
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das
culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das
de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes
segmentos étnicos nacionais.
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder
público que conduzem à:
I – defesa e valorização do patrimônio cultural
brasileiro;
II – produção, promoção e difusão de bens culturais;
III – formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;
IV – democratização do acesso aos bens de
cultura;
V – valorização da diversidade étnica e regional.
...................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Educação, Cultura e Esporte,
cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 193, DE 2013
Altera o parágrafo único do art. 1º da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, para determinar a extensão das disposições da Lei
às entidades de fiscalização profissional.

154

27718 Quarta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 1º da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso III:
“Art. 1º.............................................................
Parágrafo único. .............................................
........................................................................
III – a Ordem dos Advogados do Brasil e os
conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a
chamada “Lei de Acesso à Informação”, substancia,
com certeza, um dos mais importantes diplomas legais votados recentemente pelo Congresso Nacional.
A partir da sua edição, iniciou-se uma nova fase
de relacionamento entre o Estado e os cidadãos, baseado na transparência e no fortalecimento do controle
social, na busca de dar plena eficácia ao previsto no
inciso XXXIII do art. 5º da Lei Maior, verbis:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado;
....................................................................................
Um aperfeiçoamento, entretanto, se impõe, na
direção de tornar pleno o direito republicano à informação. Cabe alterar a norma para explicitar que as suas
disposições se aplicam às entidades encarregadas da
fiscalização profissional.
Efetivamente, já é pacificado pelo Supremo Tribunal Federal que essas entidades têm natureza de
direito público e exercem serviço público, apesar de
não integrarem, em sentido estrito a Administração
Pública indireta da União.
Essa caracterização, registra o Excelso Pretório,
deriva do fato de elas exercerem atividade típica de
Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

e de punir, no que tange ao exercício de atividades
profissionais.
Podemos citar nessa direção a Medida Cautelar
na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717, relator o Ministro SYDNEY SANCHES, julgada em 22 de
setembro de 1999; na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.522, da relatoria do Ministro EROS GRAU,
julgada em 8 de junho de 2006; e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 3.026, também do Ministro
EROS GRAU, julgada na mesma data.
No que tange à Ordem dos Advogados do Brasil,
o dever de transparência deve considerar as seguintes
premissas, subentendidas a partir do julgamento da
precitada Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.717, ou seja, (i) não se trata de
entidade autárquica típica (quando muito, cuidar-se-ia
de entidade autárquica sui generis); (ii) não pode ser
definida como ente paraestatal; (iii) não se submete ao
regime de direito público de contratação de seu pessoal, e seus funcionários não se equiparam a servidores
públicos; (iv) não demanda realização de licitação para
contratação de obras, bens ou serviços; (v) no regime
jurídico vigente, não se submete à fiscalização do Tribunal de Contas da União; (vi) não mantém com órgãos
da Administração Pública qualquer vínculo funcional ou
hierárquico; (vii) custeia seus serviços com a exclusiva
contribuição de seus filiados; etc.
Assim, justamente por escapar aos demais mecanismos de controle aplicáveis à Administração Pública Direta e Indireta, torna-se altamente exigível e
recomendável o dever de transparência imposto pela
Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Desse modo, em razão do peculiar regime jurídico
ao qual estão submetidos os Conselhos de fiscalização
de profissões regulamentadas, tem-se como contrapartida necessária a divulgação irrestrita de informações
e de prestação de contas aos seus filiados, exercentes
de profissões fiscalizadas.
O dever de transparência, nesse particular, independe do fato de que os atos praticados pelos dirigentes dessas entidades fiscalizadoras de profissões
regulamentadas já estão sujeitos aos Conselhos de
Fiscalização interna corporis que possam acompanhar
a gestão dos seus controladores.
Ainda que se diga que tais entidades fiscalizadoras de profissões regulamentadas não gerem patrimônio público, não recebem subvenções ou auxílios
públicos, parece indisputável que seus filiados possam
exercer também a fiscalização necessária dos gastos
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praticados por seus dirigentes, hipótese que restará
garantida com a transparência das informações.
O mesmo se diga, por extensão, em relação aos
demais Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. Afinal, a fiscalização dos atos de gestão
praticados por seus dirigentes é altamente salutar. E, a
fiscalização dar-se-á com ampla informação, disponível
nos moldes já preconizados pela Lei da transparência.
Desta forma, estar-se-á cumprindo de forma plena o objetivo do dispositivo da nossa Carta Magna que
garante a todos o direito à informação e obriga o Estado, na concepção mais ampla da palavra, a prestá-la.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
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LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011
Regula o acesso a informações previsto no
inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o
do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111,
de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei
no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.
A Presidenta da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

LEGISLAÇÃO CITADA

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre os procedimentos
a serem observados pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o,
no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da
Constituição Federal.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:
I – os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério
Público;
II – as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
(...)

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 II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado;
(...)

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em decisão terminativa.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 34, de
2013 (nº 190/2013, na origem), da Senhora Presidente
da República, submetendo à apreciação do Senado
a indicação do Sr. LINEU PUPO DE PAULA, Ministro
de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República Cooperativista da Guiana.
É a seguinte a Mensagem:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/21, de
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2013 (s/nº, na origem), da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, que encaminha cópia, em
meio magnético, do Relatório Anual de 2012, da referida agência.
É o seguinte o Ofício:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A matéria vai à Comissão de Serviços de Infraestrutura.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Dornelles.
Desculpe-me, Senador Mário Couto, é que o Senador chegou aqui em primeiro lugar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Está
corretíssima, Senadora. Nada de pedir desculpa.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de
me inscrever como Líder.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito; é o primeiro orador inscrito
como Líder.
Queria dizer que o meu microfone está lá porque
fui a primeira a chegar hoje, e peço uma inscrição para
comunicação inadiável.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Imagina! Não é só hoje que a senhora chega cedo,
são todos os dias que a senhora dá quórum aqui para
abrir a sessão.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, meu caro Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
só vou falar depois da Ordem do Dia, porque aí eu falo
por 20 minutos, tenho mais tempo. Eu seria o primeiro
Líder inscrito após a Ordem do Dia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Mário Couto, pela Liderança da Minoria,
após a Ordem do Dia.
Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Breve comunicação, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Para uma breve comunicação, V. Exª é o segundo, e, não havendo oradores, farei uma permuta com
V. Exª, Senador Alvaro Dias.
Os Senadores que estão inscritos e que teriam
preferência não estão presentes; então, convido o Senador Dornelles para fazer uso da palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Presidente, como eu estou inscrito, se, no momento de
me chamar, não houver orador inscrito, poderei falar.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Tomarei a providência, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito obrigado.
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O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, é uma satisfação muito
grande falar na sessão de hoje, presidida por V. Exª,
ilustre membro do meu Partido, por quem temos uma
admiração totalmente especial, Srªs e Srs. Senadores, a carga tributária do País, superando 35% do PIB,
fica próxima a dos países ricos e muito acima da dos
emergentes. Entretanto, é preciso atentar que poucas
outras economias similares realizam um gasto social
tão volumoso e diversificado. O Brasil tanto ampliou e
descentralizou políticas universais, como educação e
saúde, quanto estruturou uma ampla rede de proteção social, que vai do Regime Geral da Previdência
até o Seguro-Desemprego, passando pelo Programa
Bolsa Família.
Essa tese pode ser fundamentada com alguns
números extraídos de fontes oficiais:
– 30 milhões de pessoas são beneficiados diretamente pela Previdência Social, cujo gasto
superará a casa de 8,7% do PIB;
– 3,8 milhões de idosos com mais de 65 anos
recebem benefícios da assistência social (LOAS),
equivalente a 0,53% do PIB;
–14 milhões de famílias pobres receberam a Bolsa
Família, em 2012, com o gasto de 0,48% do PIB;
– 7,6 milhões de trabalhadores foram beneficiados pelo Seguro– Desemprego, com gasto anual
de 0,5% do PIB;
– 110 milhões de brasileiros são atendidos pela
rede do SUS. A despesa total com saúde, das
três esferas de governo, chega a 4,5% do PIB;
– 5 milhões de estudantes na educação infantil,
26 milhões no ensino fundamental, 7,4 milhões
no ensino médio e 1,8 milhões na universidade
fazem com que o gasto com educação de todos
os governos do País seja de 4,9% do PIB.
É possível estimar um total de gastos para todos
os governos na área social na casa de 20% do PIB,
por si só um valor expressivo e que explica cerca de
60% da carga tributária do Brasil. Portanto, se o Brasil
cobra muitos tributos, por outro lado, igualmente realiza
muitas ações e presta importantes serviços no âmbito
das políticas públicas sociais.
O País precisa encontrar um melhor equilíbrio
entre a necessidade de recursos, que poderiam ser
obtidos por um sistema de impostos mais justos, progressivos e transparentes, e a imperiosa manutenção
e expansão de políticas públicas sociais, sempre atentando a que o debate da receita precisa ser feito junto
com o da despesa pública.
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Não se pode, entretanto, defender a tese simplista de redução de despesas de custeio sem levar
em conta que a sociedade brasileira, principalmente
os beneficiários do Estado Social hoje existente no
Brasil, jamais aceitará que quaisquer das conquistas
sociais sejam eliminadas ou reduzidas.
Srª Presidente, eu solicito a V. Exª que o meu
pronunciamento seja publicado na íntegra.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR FRANCISCO DORNELLES
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) –
GASTO SOCIAL
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é comum discutir
e reclamar do tamanho da carga tributária no Brasil e esquecer que ela decorre do tamanho do gasto público, que,
por sua vez, é cada vez mais ditado pela extensa rede de
ações sociais e benefícios prestados pelo Poder Público.
A carga tributária atual, superando a casa de
35% do PIB, fica próxima da média dos países ricos e
muito acima da dos emergentes. Entretanto, é preciso
atentar que poucas outras economias similares realizam
um gasto social tão volumoso e diversificado. O Brasil
não ficou preso ao falso dilema entre universalismo
e focalização: tanto ampliou e descentralizou políticas
universais, como educação e saúde, quanto estruturou
uma ampla rede de proteção social, que vai do regime
geral de previdência até o seguro-desemprego, passando pelo programa da bolsa-família. Essa tese pode
ser fundamentada com alguns números extraídos de
fontes oficiais:
– 30,0 milhões são beneficiados diretamente pela
Previdência Social (benefícios emitidos em dezembro de 2012), cujo gasto anual superará a casa de
8,7% do PIB;
– 3,8 milhões de idosos com mais de 65 anos e
pessoas portadoras
de deficiência recebem benefícios da assistência social (LOAS), equivalente a 0,53% do PIB;
–13,9 milhões de famílias pobres receberam a
bolsa-família (em 2012), elevando o gasto federal
com assistência para 0,48% do PIB;
– 17,7 milhões de trabalhadores receberam
o abono salarial do PIS/PASEP (em 2011/12),
tendo o gasto com defesa do trabalhador situado
em 0,04% do PIB;
– 7,6 milhões de trabalhadores foram beneficiados pelo seguro– desemprego (em 2010), com
gasto anual de 0,5% do PIB;
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– 110 milhões de brasileiros são atendidos
pela rede do SUS (incluindo 2,3 bilhões de procedimentos ambulatoriais, 11,3 milhões de internações e 23 mil equipes do programa de saúde
da família, dentre outras ações); a despesa total
com saúde, das três esferas de governo, chega a
4,5% do PIB (2011);
– 5,0 milhões de estudantes na educação infantil,
26,3 milhões no ensino fundamental, 7,4 milhões
no ensino médio e 1,8 milhões na universidade
(todos os dados são de 2011), fazem com o que
o gasto com educação de todos os governos do
País seja de 4,9% do PIB.
Somadas também os recursos aplicados em outras
áreas, é possível estimar um total gasto por todos os governos brasileiros nas áreas sociais na casa de 20% do
PIB, por si só um valor expressivo e que explica cerca
de 60% da carga tributária brasileira. Portanto, se o País
cobra muitos tributos, por outro lado, igualmente realiza
muitas ações e presta importantes serviços no âmbito
das políticas públicas sociais.
O País precisa encontrar um melhor equilíbrio entre
a necessidade de recursos, que poderiam ser obtidos
por um sistema de imposto mais justos, progressivos e
transparentes, e a imperiosa manutenção e expansão
das políticas públicas sociais, sempre atentando que o
debate da receita precisa ser feito junto com o da despesa pública.
Não se pode, entretanto, defender a tese simplista
de redução das despesas do custeio sem levar em
conta que a sociedade brasileira, principalmente os
beneficiários do Estado Social hoje existente no Brasil,
jamais aceitará que qualquer das conquistas sociais sejam eliminadas ou reduzidas.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A solicitação de V. Exª será atendida na forma
regimental, Senador Francisco Dornelles.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Eduardo Suplicy, como orador inscrito.
Em seguida, falará... Bom, o Senador Mário Couto
está inscrito para após a Ordem do Dia.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, o Presidente
da CNBB, Dom Raymundo Damasceno, Arcebispo de
Aparecida, manifestou-se contra a redução da maioridade penal no encerramento da 51a Assembleia-Geral
dos Bispos do Brasil, que reuniu religiosos de todo o
País em Aparecida, no último dia 10 de abril.
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Afirmou que o Estado precisa atacar as causas do problema que levam jovens a cometerem
delitos. Ressaltou:
Precisa abordar o tema de maneira mais ampla, identificar suas causas, que se encontram, sobretudo, na desagregação familiar,
na falta de oportunidades para esses adolescentes, na insuficiência de políticas públicas
por parte do Estado, na banalização da vida,
no narcotráfico, que recruta esses jovens, e
na falta de segurança. Reduzir a maioridade
penal é simplificar os problemas que provavelmente não serão resolvidos.
Dom Raymundo Damasceno está com toda a
razão, pois nestes primeiros anos do século 21, em
que o crack se torna um terrível fenômeno nacional,
o que acontece é o seguinte: cada vez mais
adolescentes pobres fazem uso dele, primeiro porque
é o mais barato dos entorpecentes, por ser o lixo da
cocaína; causa mais rapidamente a sensação de prazer que o jovem abandonado emocional, financeira ou
afetivamente sente.
A falta de esperança de um futuro, como elemento excluído da sociedade, e a impossibilidade de
ter uma educação de qualidade tornam corriqueiro o
seguinte fenômeno: os traficantes adultos usam os adolescentes como aviões para esse trabalho, tirando-lhes
o resto da humanidade que possuíam e transformando-os em seres frios e desumanos, que não se apegam a
coisa alguma.
Para eles, não faz a menor diferença entre passar
crack aos 16 anos se a maioridade penal for aos 18;
ou aos 15, se ela for aos 16; aos 14, se for aos 15; e
assim por diante. O que mostra que reduzir a maioridade
penal não só é desanimador como induz o adolescente
a cometer crimes cada vez mais graves devido à impunidade da qual tem certeza, transformando-se assim,
de mero “aviãozinho” para consumidor cada vez mais
contumaz de crack e, a seguir, de outras drogas. Esta
escalada vai até o latrocínio, homicídio seguido de roubo,
que é o crime mais hediondo. Como foi o caso divulgado por todas as mídias brasileiras e internacionais, do
jovem Victor Deppman, de 19 anos, assassinado em
frente a sua residência, no dia 9 de abril, sem reagir ao
assalto e entregando seu celular ao infrator menor de
17 anos, que completaria 18 anos três dias depois.
Os países avançados estão aumentando a idade
penal ao invés de diminuí-la, conforme afirmação do
Dr. Márcio Widal, Secretário da Comissão dos Advogados Criminalistas da OAB. Diz ele: “A Alemanha
restabeleceu a maioridade para 18 anos e o Japão
aumentou para 20 anos. A tendência é combater com
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medidas socioeducativas”, incluindo esses adolescentes
em atividades lúdicas, esportivas e culturais ou de
ensino técnico e fundamental para poder prepará-los
para um futuro que tenha alguma luz no fim do túnel.
Os adolescentes incluídos em programas destes tipos
têm menos probabilidade de entrar no caminho da
droga porque encontram suporte afetivo, comunitário e
educacional para evitar que caiam num poço sem fundo.
Em audiência pública realizada na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal,
na quarta-feira passada, 15 de maio, o Ministro da
Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, ao responder pergunta sobre a redução da maioridade penal,
afirmou ser “evidente que, quando se tem um crime
bárbaro, a emoção floresce e a discussão ganha uma
dimensão que, muitas vezes, foge à racionalidade que
deve ter uma discussão dessa monta”. Porém, para
o Ministro José Eduardo Martins Cardozo, a questão
está mal colocada, porque a Constituição da República é clara ao definir que a redução da idade não pode
ocorrer, conforme entende a maioria dos juristas brasileiros, em virtude de ser uma garantia protegida por
cláusula pétrea. Nem uma emenda constitucional poderia mudar esse quadro, pois ela seria julgada como
inconstitucional. O art. 228 da Constituição diz: “São
penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos,
sujeitos às normas da legislação especial”. O art. 60 da
Constituição, que trata das emendas à Constituição, no
§4°, cuida das chamadas cláusulas pétreas, ou seja,
aquelas cláusulas que não podem ser modificadas por
emenda constitucional.
O art. 60, §4°, diz:
Art. 60. ...........................................................
(...)
§4º Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III– a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
Como a inimputabilidade penal é um direito
individual dado àqueles que estão na situação de
não ter a idade de 18 anos, é uma cláusula intocável,
como todo e qualquer direito individual consagrado na
Constituição Federal.
Uma visão superficial, como a das pessoas submetidas a fortes traumas, seria a favor da redução da
maioridade penal, reduzindo-a aos 16 anos, mas uma
visão mais profunda, como a que estamos vendo,
mostra que, além de ser inconstitucional, é prejudicial
tanto para a sociedade como para o adolescente de
16 anos, que se verá inserido no meio de um am-
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biente criminal que pode influenciá-lo para sempre,
piorando cada vez mais suas condições, que vão se
deteriorando progressivamente. Ao invés de melhorar,
o ambiente prisional tende a “educar” o adolescente
para crimes cada vez mais pesados. Leis não podem
ser feitas sob a forte pressão da dor, mas têm que
ter a maturidade de uma visão solidária e ao mesmo
tempo isenta de grave emoção. Esta medida é no mínimo paradoxal. Em nenhum dos casos pode-se ter
unanimidade e, em ambos, os argumentos prós e
contras são muito fortes. Se reduzir a criminalidade vai
aumentar, e se elevar, como o caso do Japão, a sociedade se revoltará, que atitude tomar? Daí afirmarmos
que este é um dos casos mais paradoxais que já vimos.
Só temos uma saída: educação.
Para entender a realidade vivida por muitos de
nossos jovens, temos que olhar o outro lado. Como
é a cabeça daqueles que foram abandonados na infância. Para isso...
Quero, primeiro, também dizer que para existir
a devida oportunidade de educação é preciso se dar
as condições de sobrevivência digna a cada pessoa.
Daí porque, ao lado da educação, precisamos também
instituir para valer o que o Congresso Nacional já aprovou e o Presidente Lula sancionou, em 8 de janeiro
de 2004, prevista para ser instituída passo a passo,...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
... priorizando os mais necessitados, até que um dia
tenhamos a renda básica de cidadania.
Mas como é a cabeça daqueles que foram abandonados na infância? Para isso, estou aqui transcrevendo a música – e vale a pena eu ler se puder, se
a Presidenta me permitir – Vida Loka, dos Racionais
MC’s, na parte II. Nesta música, aparecem duas almas: a de um pobre revoltado contra a vida cotidiana,
que é incrivelmente insatisfatória, e outra, do mesmo
pobre, voltada para os desejos de salvação que todos
os seres humanos trazem.
Diz a música de Mano Brown, dos Racionais MC’s:
Firmeza Total, mais um ano se passando
Graças a Deus a gente tá com saúde aê, morô?
Muita coletividade na quebrada, dinheiro no
bolso,
Sem miséria, e é nóis...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Vamos brindar o dia de hoje
Que o amanhã só pertence a Deus, a vida
é loka
Deixa eu fala, pocê
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Tudo, tudo, tudo vai, tudo é fase irmão
Logo mais vamo arrebentar no mundão
De cordão de elite, 18 quilates,
Poê no pulso, logo Breitling
Que tal? Tá bom?
De lupa Bausch & Lomb, bombeta branco e
vinho,
Champanhe para o ar, que é para abrir nossos caminhos,
Pobre é o diabo, eu odeio a ostentação,
Pode rir, ri mais não desacredita não.
É só questão de tempo, o fim do sofrimento
Um brinde pros guerreiros, zé polvinho, eu
lamento,
Vermes que só faz peso na terra.
Tira os zóio.
Tira os zóio, vê se me erra,
Eu durmo pronto pra guerra,
E eu não era assim, eu tenho ódio,
E sei que é mau pra mim,
Fazer o que se é assim,
Vida loka cabulosa,
O cheiro é de pólvora,
E eu prefiro rosas.
E eu que...e eu que...
Sempre quiz com um lugar,
Gramado e limpo, assim, verde como o mar,
Cercas brancas, uma seringueira com balança,
Disbicando pipa, cercado de criança...
How...how Brown
Acorda sangue bom,
Aqui é capão redondo, tru
Não pokemon,
Zona sul é o invés, é stress concentrado,
Um coração ferido, por metro quadrado...
Quanto, mais tempo eu vou resistir,
Pior que eu já vi meu lado bom na U.T.I,
Meu anjo do perdão foi bom,
Mas tá fraco,
Culpa dos imundo, do espírito opaco.
Eu queria ter, pra testar e vê,
Peço, Sr.ª Presidenta, que seja transcrita, na íntegra, tal letra deste rap que foi cantado ainda na Virada Cultural, domingo último, lá na Praça Júlio Prestes,
em São Paulo, diante de uma multidão, sobretudo de
jovens, que sabiam essa letra de cor. Mas eu gostaria,
também, de pedir para ser tanscrito o extraordinário e
excelente artigo de Eliane Brum:...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
“Pela ampliação da maioridade moral. E pelo aumento
do nosso rigor ao exigir o cumprimento da lei de gover-
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nantes que querem aumentar o rigor da lei (e também
dos que não querem)”.
Eliane Brum dá uma lição formidável de lucidez
e, por isso, peço respeitosamente que seja transcrito,
como parte de meu pronunciamento, este excelente
artigo de Eliane Brum, publicado em 22 de abril último
na revista Época.
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Muito obrigado, Srª Presidenta.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Na forma regimental, a solicitação de V. Exª,
Senador Eduardo Suplicy, será atendida.
Convido, para fazer uso da palavra, como...
Consulto o Senador Alvaro Dias se quer falar
agora como...
É que o Senador Cícero Lucena, na verdade,
seria o próximo orador inscrito, mas o Senador Alvaro
Dias tem preferência, porque há um rodízio entre orador inscrito e comunicação ou Liderança.
Então, V. Exª está convidado a usar a tribuna,
Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, por diversas oportunidades,
abordamos desta tribuna, e também na Comissão de
Relações Exteriores, o calvário que vive o Senador
oposicionista da Bolívia Roger Pinto, asilado na Embaixada Brasileira em La Paz.
Afronta à liberdade de expressão, atentado contra os direitos humanos e violência contra o Estado de
direito democrático. Por essa razão, hoje, pela primeira vez, recorro a um expediente inusitado na minha
atuação política de tantos anos. Estou peticionando
junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Protocolei, hoje pela manhã, uma petição, que foi
recebida exatamente às 10 horas e 2 minutos do dia
de hoje, contra o governo boliviano, citando especialmente, como autoridades responsáveis, o Presidente
Evo Morales, o Vice-Presidente Alvaro Garcia Linera,
a Ministra Nardi Suxo Iturri e o juiz Ponciano Ruiz,
juiz primeiro de instrução penal, no contexto do asilo
concedido pelo governo brasileiro ao Senador Roger
Pinto, que se encontra, desde o dia 28 de maio do ano
passado, asilado num cubículo de 20 metros quadrados, sem tomar sol. Portanto, na próxima semana,
completará um ano o asilo do Senador de oposição
da Bolívia Roger Pinto.
Ele foi eleito, legitimamente, várias vezes e liderou
oposição contra o atual governo de Evo Morales. Essa
atividade política oposicionista foi duramente obstruída
pelas instituições locais, incluindo o Poder Judiciário,
que não é caracterizado por sua independência.
O Senador, em sua atividade parlamentar, vinha
fazendo várias denúncias que envolviam funcionários
de governo e do Judiciário. Entre as quais, no dia 16
de abril de 2011, o Senador Roger Pinto, Carmen Eva
Gonzáles e Marcelo Antezana apresentaram áudio em
que a advogada Mary Carrasco, o promotor Marcelo
Soza e o Vice-Ministro do Regime Interior, Marco Farfán, fazem acordo sobre o destino de alguns proces-
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sos. Diante desse material, o Procurador-Geral recusou
denunciar os envolvidos.
Igualmente, o Senador Molina denunciou a Ministra de Transparência Institucional e Luta contra a
Corrupção sobre ações de nepotismo. Precisamente,
no dia 5 de janeiro de 2011, o Senador denunciou que
a Ministra teria favorecido seu marido, o Sr. Jhonny
Antonio Miranda Martínez, acusado de desvio de recursos do Instituto Nacional de Cooperativas, quando
fora diretor dessa instituição. Apesar das evidências,
o promotor Roger Velasquez retirou-o da denúncia.
Outra denúncia foi a respeito da truculência policial...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...
quando do assassinato de Eduardo Rózsa, Árpad
Magyarosi e Michael Dwyer, no Hotel das Américas,
em 16 de abril de 2009, supostamente suspeitos de
planejarem atentados terroristas.
Ainda, o Senador apresentou dossiê com possível envolvimento de agentes governamentais com o
narcotráfico. Esse documento era fundado no envolvimento do ex-general René Sanabria, que foi chefe da
Divisão Antidrogas, entre 2007 e 2009 e era assessor
do Centro de Inteligência e Geração de Informação
desde fevereiro de 2010, preso no Panamá por tráfico
de cocaína.
Igualmente, entre as muitas denúncias, acusou
Luis Flores, governador do departamento de Pando, sua
base eleitoral, de ter beneficiado empresa de sua mãe...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...mediante criação de empresas fantasmas, a fim de ela
poder abastecer com material de escritório a prefeitura
de Cobija e o governo de Pando.
Muitos processos de caráter penal ou administrativo foram erigidos contra o Senador Roger Pinto, que,
independente de ter ele culpa ou não, são reveladores
da extrema parcialidade e falta de independência do
Poder Judiciário local. Não à toa, foi-lhe concedido o
asilo diplomático.
Muitos desses processos são pelo crime de desacato em razão de suas denúncias. Portanto, há afronta
à liberdade de opinião.
Cumpre destacar a violação, também, do art. 8º
da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos,
ratificada pela Bolívia desde 20 de junho de 1979, que
trata das Garantias Judiciais.
Não há independência e imparcialidade...
(Soa a campainha.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...no
sistema judicial boliviano para atores políticos oposicionistas. A própria Comissão Interamericana de Direitos
Humanos atesta isso no seu informe “Acesso à Justiça
e à Inclusão Social”.
Eu vou concluir, Sr. Presidente, pedindo a V. Exª
que autorize o registro, nos Anais da Casa, da íntegra
deste documento e também da petição que protocolei,
hoje, junto à Organização dos Estados Americanos,
mais precisamente junto à Comissão Interamericana
de Direitos Humanos. Este documento deve ser inserido nos Anais do Congresso Nacional.
Diante da postura adotada pelo governo de Evo
Morales, que demonstra intenção clara de negar o
salvo-conduto para que o Senador Roger Pinto deixe
as dependências de nossa embaixada em La Paz e
se desloque para o Brasil na condição de exilado político, estamos solicitando providências da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos.
Esperamos que a Organização dos Estados Americanos, diante dos fatos apresentados, ofereça garantias efetivas para que o parlamentar deixe a Bolívia
em segurança.
Nós estamos consubstanciando esta petição em
dispositivos legais, Sr. Presidente. Há uma argumentação jurídica, elaborada por especialista, e certamente
essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos
levará em conta os argumentos aqui expostos, que
comprovam a existência de um brutal desrespeito aos
direitos humanos de um Senador oposicionista impedido de exercer atividade parlamentar no seu país e,
como recluso na embaixada brasileira, em situação
dramática, sem sequer poder receber visitas de amigos, de correligionários e de jornalistas.
Portanto, Sr. Presidente, exige-se, nesta hora,
providência imediata dessa Comissão Interamericana
de Direitos Humanos, agindo no sentido de oferecer
salvo-conduto ao Senador Roger Pinto.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Prezado Senador Alvaro Dias, considero
importante a sua iniciativa e avalio que é importante
que possa o governo boliviano permitir que o Senador Roger Pinto saia da embaixada e, eventualmente,
inclusive venha ao Brasil.
Eu gostaria de – se V. Exª me permite, relacionado à questão da Bolívia – citar que a Presidenta Dilma
Rousseff recebeu ontem uma carta dos 12 brasileiros
torcedores do Corinthians que estão ali ainda detidos.
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Depois de 90 dias, estão aguardando das autoridades
bolivianas – uma vez que está evidenciado que não
houve culpabilidade deles com respeito à morte do
jovem Kevin – que eles possam também ter o direito
ao habeas corpus e voltar ao Brasil.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, esta é uma situação que tem que ser esclarecida, porque pesa sobre a Bolívia, inclusive, a suspeição de estar sequestrando esses brasileiros como
forma de revidar o asilo concedido ao Senador Roger
Pinto na Embaixada do Brasil, em La Paz.
Portanto, são dois fatos da maior gravidade que
caminham paralelamente: há uma afronta aos direitos
humanos, tanto na prisão, que nós denominamos de
sequestro, mais do que prisão, pois seria uma prisão
absolutamente arbitrária, violenta, desumana, insana,
portanto um sequestro, que não pode ser admitido nas
relações diplomáticas entre dois países irmãos. Portanto, esta é uma providência que se exige. De outro
lado, o asilo do Senador Roger Pinto, que entendo
como uma espécie de prisão; ele está, na verdade,
prisioneiro na Embaixada do Brasil em La Paz.
Então, são dois fatos concomitantes, que caminham paralelamente e se interligam, e há a necessidade de uma ação pronta. Por isso, estamos recorrendo
à Organização dos Estados Americanos.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
Matéria referida:
Documento em espanhol, aguardando tradução
para posterior publicação na íntegra:
– Petição do Senador Alvaro Dias para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A transcrição do documento que V. Exª
solicitou será atendida.
Tem a palavra, agora, o Senador Cícero Lucena,
pelo tempo regimental, como orador inscrito.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, falar sobre a
contribuição que os artistas nordestinos dão à cultura
brasileira é motivo de muito orgulho para mim e para
todos os nordestinos. Em especial a música de caráter regionalista, com tantos artistas de qualidade que
ajudam a difundir por todo o Brasil a fecundidade da
criação instrumental, vocal e poética da região. Alguns
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se tornaram estrelas, sobejamente conhecidas, inclusive no cenário nacional e internacional.
É por isso que me inflo de legítimo e justificado
orgulho para anunciar que vai acontecer, nesta noite,
dia 21 de maio de 2013, a 5ª edição do Troféu Gonzagão, que vem sendo apontado como o Oscar da
música nordestina.
Este evento é realizado numa iniciativa conjunta
do Centro de Ortodontia Integrado da Federação da
Indústria do Estado da Paraíba (FIEP), do Projeto SESI
Cultural e Tradição da Paraíba, e conta com o apoio do
Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Campina Grande, bem como da Universidade Estadual da
Paraíba, além de alguns patrocinadores.
Desnecessário falar do grande compositor, sanfoneiro e cantor Luiz Gonzaga, de quem comemoramos,
no ano passado, o centenário de nascimento.
É, por assim dizer, inacreditável pensar que alguém, no Brasil inteiro, possa desconhecer sua canção, praticamente um hino nacional, denominada “Asa
Branca”.
Se fosse o Senador Suplicy que estivesse aqui
falando, com certeza, ele estaria entoando a música
“Asa Branca”, de Luiz Gonzaga.
Em parceria com Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga ainda compôs: “Xote das Meninas”, “Baião”, “Respeita Januário”, “Assum Preto”, “A Vida do Viajante”
e muitas outras, que seria cansativo enumerar aqui.
Esse é, pois, o artista que deu nome ao troféu,
por ser o mais autêntico e legítimo representante da
música nordestina.
Srªs e Srs. Senadores, neste ano, receberá uma
homenagem in memoriam o grande instrumentista
Sivuca, paraibano, que também teve uma glória na
música brasileira.
Sivuca (Severino Dias de Oliveira) nasceu em
Itabaiana, Estado da Paraíba, em 26 de maio de 1930
e faleceu em 14 de dezembro de 2006. Era um verdadeiro virtuose no acordeão – ou sanfona, nome mais
popular –, mas não parava por aí. Também cantava
e tocava violão, guitarra, piano e percussão, além de
se ter também consagrado como maestro, arranjador,
compositor e orquestrador. Casado também com a paraibana Glorinha Gadelha, da cidade de Sousa.
Certamente, as homenagens a esse músico excepcional não conseguirão igualar o nível de sua grandeza e de seu merecimento, levando-se em conta tudo
aquilo que ele fez em prol da divulgação da música
brasileira e, especialmente, da música nordestina.
Recordo-me bem de um concerto maravilhoso
da Orquestra Sinfônica da Paraíba com Sivuca, que
brindou a todos que tiveram a oportunidade de ver
esses talentos juntos.
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Nessa noite de gala, também serão homenageados o casal Antônio Barros e Cecéu e o cantor Genival Lacerda, pela grande contribuição que deram à
música regional nordestina por meio de suas composições características.
Genival Lacerda, natural de Campina Grande,
tornou-se um ícone da música nordestina, do verdadeiro forró. Quem conhece um pouco de música regional,
certamente, se lembra de seus grandes sucessos: “De
quem é esse jegue”, “Julieta”, “Severina Xique-Xique”
e “O gato Tico”.
Quanto ao casal Antônio Barros e Cecéu, algumas
de suas composições também extrapolaram a região
para conquistar todo o Brasil. Entre as centenas de
composições, vale a pena destacar “Bate Coração”,
“É Proibido Cochilar” e “Homem com H”. A dupla é
referência na hora de animar um arrasta-pé e de incentivar, naturalmente, a participação do público, que
sempre canta junto com o casal.
Outras personalidades do Estado também receberão homenagens pelo seu trabalho de divulgação
da cultura nordestina. São eles o jornalista paraibano,
escritor, ensaísta, crítico literário e poeta José Nêumanne Pinto; o cineasta Breno Silveira, responsável
pelo filme Gonzaga de Pai para Filho; o cantor Chico
César; o escritor, pesquisador e consultor da música
brasileira Assis Ângelo; o cartunista Fred Ozanan; o
juiz de direito Onaldo Rocha de Queiroga, titular da
5ª Vara Cível de João Pessoa, que é um especialista
em Luiz Gonzaga e autor do livro Baião em Crônicas.
Todas as edições do Troféu Gonzagão devem
ser consideradas momentos inesquecíveis, mas a
deste ano promete ser ainda mais marcante. Mais de
100 artistas de renome devem participar da grandiosa festa, abrilhantando ainda mais o evento. São artistas destacados no cenário nacional e amplamente
conhecidos do público, podendo-se mencionar Nando
Cordel, Flávio José, Pinto do Acordeon, Amazan, Tom
Oliveira, Capilé, Dorgival Dantas, Adelmario Coelho,
Alcimar, Tony Dumond, Biliu de Campina, Trio Juriti, Três
do Nordeste, Trio Nordestino, Maciel Melo, Josildo Sá,
Cezinha do Acordeon, Cirano e Cirino, com destaque
ainda para o maestro da noite, Adelson Viana, todos
com presença já confirmada.
Não creio que um tal prêmio concedido periodicamente, como o Troféu Gonzagão, tenha o condão de
aumentar a fecundidade dos artistas da Região Nordeste. A cultura nordestina já é muito rica. Ela transborda, tamanha é a criatividade dos artistas da terra.
O prêmio serve, sim, para expressar o reconhecimento
de um povo que muito deve ao trabalho produzido por
esses artistas.
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Por tudo isso, tenho a certeza de que vale a pena
trazer para o conhecimento desta Casa e de todos os
brasileiros a realização desse evento tão grandioso,
visando a premiar personalidades marcantes da música e da cultura nordestina.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Cícero Lucena, agradeceria se V.
Exª pudesse presidir a sessão, uma vez que o Senador
Jorge Viana vai falar como próximo orador inscrito e eu
preciso retornar à Comissão do Mercosul.
O Senador Jorge Viana é o próximo orador inscrito.
Meus cumprimentos ao Senador Cícero Lucena,
da Paraíba.
O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cícero Lucena.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador Suplicy.
Sr. Presidente, que agora assume, Senador Cícero Lucena, caros colegas Senadores e Senadoras,
nos próximos dias vamos completar um ano da aprovação, depois de um intenso e longo debate, do novo
Código Florestal Brasileiro.
Tive o privilégio de, nesta Casa, juntamente com
o Senador Luiz Henrique – obviamente que S. Exª tendo a responsabilidade em várias comissões de ser o
Relator –, atuar na busca de elaborar um código que
pudesse garantir a proteção do meio ambiente ao mesmo tempo em que fizesse um enfrentamento do passivo
ambiental que o Brasil acumulou ao longo de décadas.
Estamos às vésperas de o Código completar um
ano e, hoje, no Correio Braziliense, saiu um artigo, assinado por pessoas ligadas à área, cobrando e questionando os feitos do novo Código Florestal.
Em primeiro lugar, é bom que esse debate e essas cobranças aconteçam, mas acho que é bom que
se procure dar um tratamento, agora fora do debate,
do enfrentamento, que possa expressar a verdade do
que vem ocorrendo.
É fato que a implementação do novo Código Florestal – e falo com conhecimento de causa, porque
trabalhei na sua elaboração juntamente com o Senador Luiz Henrique – é um desafio enorme para o País,
para os Estados, para os Municípios e também para
a União. Aliás, o novo Código Florestal é um desafio
para toda sociedade.
O novo Código Florestal é um instrumento poderoso que o Brasil passa a ter; um instrumento que
pacifica a verdadeira guerra que vimos acontecer entre
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defensores do meio ambiente, os que procuram levar
o Brasil para uma situação de maior proteção de sua
biodiversidade, e aqueles que, independentemente de
também terem compromisso com esse propósito ou
não – como há casos –, querem produzir, querem o
crescimento econômico, principalmente ligado ao agronegócio, à agricultura familiar em nosso País.
V. Exª, Presidente, já tem uma experiência longa
na vida pública, conhece a realidade e sabe que fica
mais fácil ser legislador quando a gente vem do mundo real, como é o caso de V. Exª, como é o meu caso
e o de tantos colegas aqui. Vivemos lá os problemas
e, depois, temos a oportunidade de estar aqui fazendo
ajustes ou propondo leis.
Então, minha participação no Código Florestal
se deu, primeiro, com o aval desta Casa, dos meus
colegas, mas me escorei na minha vivência como engenheiro florestal, como ex-prefeito que implantou parques em Rio Branco, uma das capitais do Brasil que
mais tem parques urbanos, que tem o maior percentual
de ciclovias no País. Sempre trabalhei na defesa do
que falo, sem querer fazer uso de algo que é tão importante para nós, que é tentar fazer valer o legado de
Chico Mendes. Minha vida inteira está vinculada a isso.
Agora mesmo fiz uma viagem com o Senador
Luiz Henrique, onde fomos debater a nova agenda
socioambiental do País.
Voltando ao transcurso de um ano de Código
Florestal, alguns podem perguntar o que aconteceu.
Aconteceu um enorme trabalho no Governo Federal.
A Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, coordenou um grande programa, criando as condições para
que essa lei não fique nas bibliotecas, nas prateleiras.
Agora, imaginem a dificuldade: temos mais de
cinco milhões de propriedades; destas, 4,3 milhões são
pequenas propriedades, mais vinculadas à agricultura
tradicional, à agricultura familiar; e 800 mil médias e
grandes propriedades. São mais de cinco milhões de
propriedades, para ser preciso, 5.175.000 propriedades. E uma questão central para a implementação do
Código é o regramento para o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Todas as propriedades do Brasil vão estar registradas no CAR, no Cadastro Ambiental Rural.
O CAR não pode ser implementado por decreto,
não pode ser implementado pela boa vontade da Ministra do Meio Ambiente ou do Ministro da Agricultura,
tem que ser por meio de uma ação do País, e essa
ação está em curso. A Ministra Izabella já coordenou a
assinatura dos convênios de cooperação necessários
com todos os Estados. Prevê-se programa de treinamento de 15 mil pessoas para trabalhar a implantação
do CAR, convênios com entidades patronais e de empregados, a cooperação entre ministérios.
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É fato que todas as imagens de satélite necessárias para se trabalhar o Cadastro Ambiental Rural, o
cadastro de todas as propriedades do Brasil, também
foram adquiridas pelo Governo Federal. Mais do que
isso: agora, o Governo Federal tem essas imagens
numa resolução que nunca tivemos – e falo principalmente para quem defende o meio ambiente, para quem
se preocupa com o meio ambiente –, a resolução dessas imagens adquiridas é uma resolução que o Brasil
nunca teve para fazer o monitoramento de sua cobertura florestal e de sua atividade agrícola, uma resolução próxima de um metro de resolução. Um metro de
resolução! Esse instrumento está disponibilizado para
os Estados e é a essência da implantação do CAR. E
junto com o CAR, agora, depois de um ano, nós vamos ter também as regras para o PRA, o Programa
de Regularização Ambiental.
Então, Senadores, Senadoras e todos que me
acompanham pela Rádio Senado e pela TV Senado,
a implantação do novo Código Florestal tem dois instrumentos muito fortes. Um é o CAR, no qual vão estar
registradas todas as propriedades. As pequenas propriedades, as mais pobres, as que não têm recursos
terão uma ajuda que vai facilitar esse registro, sem
custo. E aí, Sr. Presidente, também devem estar sendo lançadas nos próximos dias, pela Ministra do Meio
Ambiente, as regras do CAR, como o Código Florestal
estabelece, e as regras do PRA, Programa de Regularização Ambiental. Com isso, nós vamos ter o Brasil
saindo de certa hipocrisia – de que tinha uma lei rígida,
mas que não era cumprida.
O PRA, Programa de Regularização Ambiental,
vai dar oportunidade para que os proprietários de terra
que têm passivo ambiental, aqueles que fizeram desmatamento onde a lei não autorizava, aqueles que consumiram com atividade produtiva as áreas de reserva
legal, tenham um compromisso firmado para iniciarem
um processo de recomposição florestal.
A recomposição florestal acontecerá pela primeira
vez na história do Brasil. Serão recuperados de 25 a 40
milhões de hectares. A recuperação dessas florestas
nas margens dos rios, nas nascentes, nas encostas
e nas áreas de reserva legal somada com a redução
do desmatamento fará com que o Brasil seja um dos
poucos países que vão cumprir e honrar o compromisso que a Presidenta Dilma assumiu, em Copenhague,
de redução das emissões de gases de efeito estufa.
Então, o Brasil será um dos poucos países, Presidente Sérgio Souza, que atua, junto comigo e com outros
colegas, nesse tema, a cumprirem, antecipadamente,
os compromissos e, mais do que isso, terá um crédito,
uma sobra enorme...
(Soa a campainha.)
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O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... por
conta da implantação do novo Código Florestal.
Devo dizer claramente: o Governo Federal, o
Ministério do Meio Ambiente vai lançar os critérios do
CAR, que já está sendo implementado em muitos Estados, vai lançar os critérios do PRA, e nós teremos,
já em 2017, aquilo que o decreto de julho de 2008,
assinado pelo Presidente Lula, tem como questão central, que é a vinculação: nenhum proprietário rural vai
poder acessar crédito ou política de incentivo se não
estiver cumprindo plenamente o novo Código Florestal.
Então, eu estou seguro de que a implementação
do Código Florestal é um desafio enorme. Nós ainda
não temos o que comemorar, mas nós temos algo
para registrar, que é o trabalho do Ministério do Meio
Ambiente e do próprio Ministério da Agricultura, que
agora tem um conjunto de ferramentas...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... para
poder estabelecer um planejamento já no Plano Safra
2013. E eu não tenho dúvidas de que essa ferramenta,
que é o novo Código Florestal – mesmo não sendo o
ideal, não sendo o código dos meus sonhos –, certamente, se aplicada, vai combater o desmatamento ilegal e vai fazer com que possamos ter o desmatamento
estabelecido em lei neste País. Alguns falam: “mas nós
temos que fazer a moratória do desmatamento, zerar
o desmatamento”. Concordo, se estiver acompanhado da palavra “ilegal”. O desmatamento ilegal no País
precisa, pode e deve ser combatido. Nós podemos ter
desmatamento ambiental zero se houver uma ação
conjunta das esferas de poder e da sociedade. Mas é
importante deixar bem claro que o Código estabelece
com que critérios e...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... em
que condições pode haver desmatamento. Então, para
não ficar oferecendo uma mercadoria que não pode
ser entregue, como alguns fazem, distorcendo os fatos,
prefiro acreditar que, com o anúncio que será feito brevemente, acredito, pela Ministra Izabella, dos critérios
do Cadastro Ambiental Rural, dos critérios do PRA, o
Programa de Regularização Ambiental, que vai fazer
a maior recomposição florestal do Planeta, o Brasil
vai se reencontrar com uma história e fazer com que
a nossa autoridade aumente perante os organismos
mundo afora. E o Brasil vai poder cobrar reciprocidade
dos países quando o assunto for produção de alimentos, produção agropecuária e floresta.
É óbvio que ainda há um déficit...
(Interrupção do som.)
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O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... de
atenção com o setor florestal brasileiro. Vou concluir,
Sr. Presidente. (Fora do microfone.)
O nosso País tem a maior área de floresta tropical
do Planeta e participa com menos de 4% do PIB florestal
do mundo. Nós ainda nem aprendemos a transformar a
nossa floresta em um ativo econômico. Floresta, para
muitos, ainda é um problema; para mim e para muitos
mais, graças a Deus, ela é parte da solução.
Acho que há um déficit de Amazônia na Esplanada dos Ministérios, um déficit de floresta na Esplanada
dos Ministérios. Temos de mudar a governança florestal do Brasil. Mas devemos reconhecer que estamos
no caminho certo; que a Presidenta Dilma foi corajosa
quando baixou a medida provisória e fez alguns vetos
e que a Ministra Izabella é a guardiã dessa lei, que,
certamente, fará com que o mundo inteiro respeite mais
o Brasil do ponto de vista socioambiental.
E não tenho dúvida de que, em vez de pôr a
desconfiança...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... ou o
descrédito na implementação do novo Código Florestal, aqueles que, como eu, entendem que esse não
é o Código dos nossos sonhos devem se somar no
esforço, com o Ministério do Meio Ambiente, organizações não governamentais, governos dos Estados,
governos municipais, sociedade civil, de modo geral,
organizações patronais e de empregados, para implementar essa lei, que, se implementada, como acredito, mudará a agenda florestal do Brasil e aumentará a
autoridade do Brasil perante o mundo quando o tema
for preservação ambiental e conservação das florestas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o Sr.
Cícero Lucena deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Jorge Viana. Parabéns pelo
pronunciamento.
Essa é uma pauta que orgulha a todos nós brasileiros. Temos um Código Florestal que é aplicável, que
defende e que cuida do meio ambiente, sem restringir a produção agrícola, a alimentação – que é muito
importante, não só para o povo brasileiro, mas para
todos aqueles que residem nesse planeta.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Presidente, há um ano, essa era a equação que tornamos
(Fora do microfone.) possível. O Brasil, o mundo tem
fome, a população sairá de 7 bilhões para 9 bilhões
de habitantes, e o Brasil é a esperança do mundo de
aumento de produção de alimentos. Só respeitando
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o meio ambiente, só protegendo mais os nossos recursos naturais é que vamos ter autoridade e reunir
as condições para produzir mais alimentos, saciar a
fome no Brasil e no mundo e, ao mesmo tempo, virar
um exemplo de proteção ambiental.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado a V. Exª, Senador.
Concedo a palavra ao Senador Garibaldi Alves,
do PMDB do Rio Grande do Norte, para uma comunicação inadiável.
O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco/PMDB – RN.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
me congratular, desta tribuna, com a Presidente Dilma
Rousseff, que vem promovendo ações e ajudas emergenciais, via Governo Federal, ao povo nordestino.
Essas ações têm sido imprescindíveis até para a
própria sobrevivência das populações mais atingidas pela seca. Mas, infelizmente, não têm sido suficientes para derrotar todos os efeitos nocivos da
maior seca a atingir o Nordeste brasileiro.
Entretanto, devo dizer que fiquei muito otimista
com as novas perspectivas sobre as obras de transposição do Rio São Francisco, apresentadas pelo
Ministro Fernando Bezerra e publicadas na imprensa.
Com a conclusão das obras, certamente, avançaremos muito na busca pela melhoria de vida das
populações mais atingidas pela seca.
Acredito firmemente que a conclusão das obras
do Rio São Francisco evitará que continuemos a presenciar o famigerado êxodo rural dos dias de
hoje, que ainda incha as cidades e contribui para o
estrangulamento do sistema de saúde e de educação,
eleva os índices de desemprego e de criminalidade
e, mais do que tudo, inviabiliza o sonho de milhares
de famílias nordestinas poderem viver e trabalhar em
sua terra natal.
Sr. Presidente, eu agradeço a atenção de V. Exª
permitindo-me falar desta tribuna porque, infelizmente,
continuo com problema de locomoção.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Senador Garibaldi Alves, V. Exª é um guerreiro
assíduo neste plenário diariamente e fará aniversário
na semana que vem, no dia 27 de maio. Para nós, Senadores, é uma honra tê-lo aqui no Senado Federal
com tão vasta experiência.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senadora Ana Rita, pelo tempo regimental.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, prezadas colegas Senadoras, prezados cole-
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gas Senadores, é com orgulho que hoje à tarde venho
a esta tribuna para falar da minha cidade, a cidade de
Vila Velha, no Estado do Espírito Santo.
Há 478 anos, no dia 23 de maio, chegava a nau
Glória na Prainha, em Vila Velha. O cenário era de
guerra: índios aimorés, entre botocudos e puris, receberam os portugueses com flechas, e só desistiram
da luta diante de armas de fogo nas mãos dos colonizadores. Não demorou muito, o fidalgo Vasco Fernandes Coutinho, no comando da caravela, recebeu,
por Carta de Doação e Carta Foral, a Capitania do
Espírito Santo. Como no Brasil estavam sendo distribuídas as sesmarias, o Espírito Santo coube a Vasco
Fernandes Coutinho.
Formou-se, então, uma vila povoada por, aproximadamente, 60 colonizadores, com quase 30 casas e
uma igreja. Mas o Fortim do Espírito Santo foi abandonado, após vários ataques indígenas.
Os colonizadores acabaram descobrindo-o após
explorar os arredores da ilha, uma grande ilha – é a
atual ilha de Vitória, capital do Estado –, dando-lhe o
nome de Ilha de Santo Antônio, em comemoração ao
dia de Santo Antônio.
Voltamos ao tempo da capitania hoje, porque,
neste 23 de maio, comemoramos o Dia de Colonização
do Solo Espírito-Santense. Precisamos lembrar o começo de tudo até para entender o que o Estado é hoje.
A primeira vila capixaba foi erguida, por ordem
de Vasco Coutinho, aos pés do Morro do Moreno. Na
área, foram construídas cabanas, e ali plantaram sementes trazidas de Portugal. Em 1550, devido a acordos comerciais com Portugal e com Angola, foi aberto
um armazém alfandegado em Vila Velha, e daí começaram os primeiros traços da economia do Estado. A
propósito, essa economia surgiu com forte presença
da agricultura, item que permaneceu como grande
sustentáculo das divisas capixabas até o século XX.
Depois da cana-de-açúcar, que não deu tão certo quanto em outros Estados – também capitanias –,
veio a plantação do café, que, até hoje, põe o Espírito
Santo em evidência diante do Brasil.
Vila Velha, Srs. Senadores e Senadoras, é o berço
de tudo, inclusive em termos de religiosidade.
A primeira missão dos colonizadores foi construir
a Igreja do Rosário. Segundo o pesquisador Gether
Lima, a ideia de erguer o símbolo do cristianismo fazia
parte de um convênio dos portugueses com a Santa
Sé para difundir o cristianismo no mundo. E foi ao redor da Igreja do Rosário que a Vila do Espírito Santo
foi sendo construída.
A Igreja do Rosário é a mais antiga do Espírito
Santo e considerada a mais antiga do Brasil. Na praça,
ainda se ostenta a mesma beleza, com palmeiras im-
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periais e com obeliscos, em homenagem ao donatário
e a Nossa Senhora dos Prazeres. Orgulha-nos dizer: a
igreja é um bem tombado pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), ato que seu deu
em 20 de março de 1950.
Mas o símbolo máximo do cristianismo em nossa
terra foi construído oito anos depois. No alto da pedra,
foi erguido o Convento da Penha, justamente para proteger as relíquias do monumento e da Igreja do Rosário dos holandeses, que tentavam invadir a capitania.
Também foi construído o Forte do Piratininga ou São
Francisco da Barra, hoje o 38° Batalhão de Infantaria.
Foram apenas 15 anos em que a cidade ficou
sendo a capital, já que, em 1550, a Ilha de Nossa Senhora da Vitória se tornou a sede do Estado. Os índios
a chamavam de Ilha de Guanaaní, e, ali, fundou-se Vila
Nova, que, hoje, conhecemos como Vitória, a capital
do nosso Estado.
A sede da capitania precisou ser mudada por
questão de segurança, já que eram constantes os
ataques de indígenas, de franceses e de holandeses.
Historiadores contam que eles não perceberam sequer
que Vitória era uma ilha. Chamavam a área de Rio do
Espírito Santo, não baía.
Há uma história que merece ser relembrada, hoje,
por todos nós capixabas, por nós, moradores orgulhosos de Vila Velha, que hoje, aos 478 anos, simbolicamente volta a ser a capital do nosso Estado. Isso se
dará, com certeza, no dia 23, na próxima quinta-feira,
quando o Governo do Estado do Espírito Santo...
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Senadora Ana Rita, conceda-me um minuto,
por favor?
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sim, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Quero só anunciar aqui a presença dos alunos
do ensino fundamental da Escola nº 13, de Planaltina,
Distrito Federal.
Sejam todos bem-vindos ao Senado Federal!
Obrigado, Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada,
Presidente.
Agradeço aos alunos aqui presentes e às professoras. Obrigada pela presença.
Conforme eu dizia, Senador, a capital do Estado do Espírito Santo será transferida simbolicamente
na próxima quinta-feira, dia 23 de maio, num ato que
acontece todos os anos, com a presença do Governador do Estado, do Prefeito municipal e de diversas
outras autoridades.
Vila Velha é a cidade que eu adotei. Digo isso com
muito orgulho, Sr. Presidente. E sei que Vila Velha também me adotou, quando eu tinha apenas seis anos de
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idade, primeiro por escolha dos meus pais e, depois,
por minha livre escolha. Moro lá até hoje. Somos mais
de 414 mil habitantes. Como toda cidade populosa –
é a maior do Espírito Santo –, vive problemas sérios,
e os alagamentos são frequentes. Já falei sobre isso
aqui diversas vezes, desta tribuna.
Em 2011, o Município foi beneficiado, por nossa
iniciativa, com a liberação de R$5 milhões de verba do
PAC, destinados para estudos de serviços de macrodrenagem. A ordem para a contratação de projetos foi
assinada pela Ministra Miriam Belchior.
No Orçamento deste ano, estão previstos R$15
milhões em emendas individuais que apresentei ao
Orçamento da União, para beneficiar a população do
Espírito Santo. Dos R$2,7 milhões que serão destinados ao Município de Vila Velha, R$1 milhão custeará
obras de drenagem e pavimentação de ruas no bairro
Cobilândia, e outros R$750 mil serão empregados na
construção do Centro de Referência da Mulher, com
mais equipamentos, com a finalidade de prevenir e
enfrentar a violência contra as mulheres.
Vila Velha merece se livrar, definitivamente das
inundações. Por isso, além das emendas individuais,
atuei em emenda de bancada, voltada para obras
de macrodrenagem e controle da erosão marinha e
fluvial desse Município. O custo é de mais ou menos
R$100 milhões.
O Município merece mais, porque tem um povo
trabalhador. Graças a isso, possui um polo de confecção consolidado e cresce vertiginosamente no setor
de comércio exterior, com seus terminais portuários.
Cerca de 90% das mercadorias que são escoadas pelo
Espírito Santo passam pela cidade, além de contar
com a tradicional fábrica de chocolates Garoto. Quem
é que não conhece os bombons Garoto? Nossa cidade tem cheiro doce, de Serenata de Amor, o bombom
mais apreciado dentro e fora do País, e tem no céu as
cores do manto de Nossa Senhora.
Hoje, o cenário é de cidade moderna, que cresce, olha em frente. Mas mantém velhas referências: a
Igreja do Rosário, a Gruta Frei Pedro Palácios, o Forte
São Francisco Xavier e o Farol de Santa Luzia, que
dão um ar especial à arquitetura da cidade.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – É em Vila
Velha que encontramos um dos mais belos monumentos do Estado: o Convento da Penha. Do século XVI, o
convento é considerado por muitos o símbolo do Espírito Santo. Do alto de um penhasco de 154 metros de
altitude, orgulha-nos como monumento religioso mais
importante da arquitetura capixaba.
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Terra abençoada é a nossa, com 32 quilômetros
de litoral, praticamente todo recortado por praias, que
atraem turistas de todo o Brasil e do exterior. Rústicas e tranquilas, muitas delas oferecem clima de vila
de pescadores, igrejinhas e lagoas, para a prática de
canoagem.
Anualmente, o Município também realiza diversos eventos que fortalecem ainda mais seu potencial
turístico, como a Festa da Penha, em homenagem a
Nossa Senhora da Penha, considerado o terceiro maior
evento religioso do Brasil. Como devota da padroeira
do Estado, participo todos os anos da Romaria das
Mulheres; de missas, como a das pastorais sociais,
no Campinho; e da missa de encerramento da Festa
da Penha, na Prainha.
Ali, todos se lembram, a caravela Glória aportou
há 478 anos, quando o primeiro capítulo da nossa
história foi escrito. Ali, onde índios e colonizadores
travaram batalhas, hoje os devotos de Nossa Senhora
da Penha, a padroeira do Estado, caminham, cantam
e rezam. São dias e dias de romarias, reunindo mulheres, homens, crianças, militares, civis, separados e
juntos na mesma fé.
Por tudo isso, pelo que foi e pelo que é para
todos os capixabas, quero, aqui, parabenizar minha
cidade. Parabéns, Vila Velha! Parabéns ao povo da
minha cidade!
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senadora Ana Rita.
Parabéns ao Espírito Santo! Parabéns a Vila Velha pelo seu aniversário!
Convido o próximo orador inscrito, o Senador Cyro
Miranda, a fazer uso da palavra pelo tempo regimental.
V. Exª tem a palavra, Senador Cyro.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente desta sessão, Senador Sérgio Souza.
Srªs e Srs. Senadores; os que nos acompanham
pela Rádio Senado, pela TV Senado e pela Agência
Senado; Sr. Presidente, venho a este plenário por
questão de justiça. Eu quis ocupar a tribuna da mesma
maneira como a ocupei em 24 de abril de 2013, quando de uma reportagem na TV Globo sobre o possível
afastamento do ginasta Arthur Zanetti do Brasil, pois,
naquele momento, ele e seu técnico não contavam
com o apoio do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).
Mas, quando fizemos esse pronunciamento, já estava
em andamento um acordo. Depois, no dia 26, se não
me falha a memória, eles fizeram um acerto.
Então, eu me comprometi com o Presidente do
Comitê Olímpico, Dr. Carlos Arthur Nuzman, a ler o ex-
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pediente que ele nos mandou e a relatar como estão
os procedimentos em relação àquele ginasta. Ele diz:
Exmo Senador Cyro Miranda,
Em consideração ao seu discurso no plenário do Senado Federal, em sessão realizada
no último dia 24 de abril de 2013, o Comitê
Olímpico Brasileiro (COB) vem, pelo presente,
garantir a V. Exª que o ginasta Arthur Zanetti
recebe todo o apoio do COB para realizar seus
treinamentos com eficiência e qualidade, de
forma a aprimorar o nível técnico que o levou
à conquista da histórica medalha de ouro na
argola nos Jogos Olímpicos Londres 2012.
Ressalvam-se aqui também, Senador Collor, as
péssimas condições de treinamento que tinha o ginasta
Arthur Zanetti na cidade de São Bernardo do Campo.
A reportagem, inclusive, mostrava que ele treinava
com latas de óleo de 18 litros cheias de cimento, que
serviam de base para as barras.
Nos meses que antecederam à disputa dos
Jogos Olímpicos em Londres, o COB auxiliou
diretamente o atleta e seu técnico, Marcos
Goto, que treinavam em São Caetano (SP),
com a disponibilização de uma equipe multidisciplinar de Ciências do Esporte, a qual planejou e executou um importante trabalho de
preparação técnica com Arthur Zanetti, notadamente nas áreas de fisiologia, psicologia e
nutrição. Além disso, forneceu novas argolas
para o treinamento do atleta, idênticas às que
seriam utilizadas na competição em Londres.
Ainda neste período, desde abril de 2012, o
COB passou a arcar com o pagamento do salário do treinador.
A medalha de ouro de Arthur Zanetti em Londres 2012 comprovou o talento do ginasta,
a qualidade de treinamento elaborado pelo
técnico Marcos Goto e a importância da utilização das Ciências do Esporte na preparação do atleta de alto rendimento, serviço este
oferecido pelo Comitê Olímpico Brasileiro a
outras dezenas de atletas no período que antecedeu Londres 2012 e também durante os
Jogos Olímpicos.
Passados os Jogos Olímpicos Londres 2012, o
atleta manifestou seu desejo de continuar treinando no Serc Santa Maria, em São Caetano
(SP), onde mora e faz faculdade de Educação
Física. Diante disso, o COB decidiu manter a
estrutura de treinamento do ginasta, com a manutenção de serviços das Ciências do Esporte
e o pagamento do salário de seu treinador.
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Alem disso, independentemente da matéria
veiculada no programa Esporte Espetacular, o COB já providenciara o envio de novos
aparelhos para o Serc São Caetano e para
outros cinco clubes: Pinheiros (SP), AABB
(SP), Grêmio Náutico União (RS), Minas Tênis Clube (MG) e Qualivida / Três Rios (RJ).
Informamos que Arthur Zanetti e os ginastas
desses clubes já utilizam os equipamentos,
conforme matérias publicadas na mídia, as
quais seguem em anexo.
No total, o COB forneceu mais de 70 aparelhos
de excelente qualidade, a fim de aprimorar as
condições de treinamento desses locais. A ação
beneficiará ainda jovens promessas e alunos
das escolinhas que praticam ginástica nesses
clubes. Entre os materiais enviados aos clubes
estão: tablados para o solo, cavalos, trampolins, barras paralelas... [e outros equipamentos
que se fazem necessários] (...).
O campeão olímpico Arthur Zanetti e todos
os atletas que treinam em São Caetano serão beneficiados também com uma nova sala
de musculação. O COB, em parceria com a
empresa Technogym, iniciou na semana passada o envio de oito novos equipamentos de
força e condicionamento de última geração,
escolhidos pelo próprio atleta e seu treinador,
Marcos Goto.
Informamos ainda que o Prof. Marcos Goto foi
aprovado em vestibular realizado pelo Instituto
Olímpico Brasileiro (IOB) e recebeu uma bolsa de estudos de capacitação, como aluno da
Academia Brasileira de Treinadores, em curso
de especialização com a duração de dois anos,
patrocinado pelo COB.
(...)
Por fim, solicitamos a Vossa Excelência o especial obséquio de que este ofício seja lido em
Sessão da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte e arquivado nos anais do Senado
Federal.
Então nós tínhamos por obrigação ler esta carta,
e quis fazê-lo aqui em Plenário, como fiz também na
nossa reivindicação. Parabenizo, portanto, o COB e
espero que, de outras vezes, não precisemos chegar
à ameaça de o atleta ou seu treinador sair do País e
perdermos, assim, valorosos atletas.
Eu agradeço, Sr. Presidente. Era isto o que eu
queria: ser justo com a minha reivindicação, a minha
crítica, que já estava sendo atendida pelo COB. Infelizmente, explicou-me o Presidente Nuzman, nós temos
uma burocracia. No País, as coisas não saem da noi-
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te para o dia, e nós tínhamos, sim, o perigo de perder
esse atleta. Mas isso já está pacificado.
Então, eu agradeço a compreensão do COB e
espero que fique atento para que não cheguemos mais,
de nenhuma maneira, a essa situação de desestimularmos nossos atletas a participarem pelo nosso Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Cyro Miranda.
Respeitando a alternância entre Lideranças e
oradores inscritos, convidamos o Senador Fernando
Collor de Mello, que fala pelo Bloco União e Força,
pelo tempo regimental.
Na sequência, como próximo orador inscrito, o
Senador Humberto Costa.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, Senador Sérgio Souza, Srªs e Srs.
Senadores, por duas oportunidades, nesta tribuna,
trouxe à reflexão da Casa a minha preocupação com
uma crise que se avizinha, perigosamente, entre os
Poderes da República, em virtude do que chamei de
esfacelamento institucional por que passamos.
Do mesmo modo, chamei a atenção para o paradoxo da credibilidade versus legitimidade, em que
se verifica uma clara inversão de valores, de representatividade, no que tange às instituições, classes e
agentes públicos.
De lá para cá, fatos, iniciativas e manifestações,
cada vez mais recorrentes no âmbito dos três Poderes,
têm revelado a razão de minha inquietação.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as recentes
declarações públicas do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim Barbosa, com críticas
diretamente jocosas ao Poder Legislativo e aos partidos políticos brasileiros afrontam a Lei Maior do País.
A simples distonia entre os Poderes republicanos,
por si só, configura um descumprimento da Constituição Federal, cujo art. 2º reza, textualmente, que os
Poderes da União são independentes e harmônicos
entre si. Ou seja, provocar a desarmonia e a divergência entre o Poder Legislativo e os Poderes Judiciário e
Executivo nada mais é do que violar aquele dispositivo
constitucional, inserido no texto pelo Constituinte, vale
lembrar, exatamente para evitar conflitos dessa ordem
entre os Poderes republicanos.
Mais grave ainda é quando opiniões desrespeitosas partem de um membro da mais alta instância do
Judiciário, um Ministro do Supremo Tribunal Federal e,
pior ainda, no exercício da Presidência daquela Corte.
Trata-se de um lamentável episódio, vale a pena
lembrar, sem precedentes – sem precedentes – na
história do País.
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O Estado de exceção, a ditadura, o absolutismo
são materializados sempre pelas revoluções, pelas insurgências, pela revoltas e pelas insurreições, e essas
acontecem exatamente quando a democracia falha e
as instituições deixam de funcionar dentro do espírito
do Estado democrático de direito.
Assim ocorreu com a Constituição de 1934, resultante da Revolução Paulista de 32; assim foi com
a Constituição de 37, redigida por uma única pessoa,
num período em que sequer tínhamos um Congresso
funcionando, em virtude da Intentona Comunista de
1935. O mesmo se deu com a Constituição de 1967,
após o Movimento de 64, novamente fruto de uma instabilidade político-institucional. Ou seja, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, sempre que ocorrem movimentos de insubordinação com a vida pública, corre-se o
risco de, ao fim, desaguarmos num indesejado autoritarismo. E, para tanto, uma relativa e imperceptível
crise entre os Poderes, provocada por atos, opiniões e
iniciativas fora do contexto da normalidade institucional,
pode vir a se tornar a faísca deflagradora de uma crise
maior, de um cenário político grave e, pior, irreversível.
É perigoso e desfocado, Sr. Presidente, achar que
o simples exercício democrático de votar e exprimir livremente opiniões e que o alastramento e o aumento
do número de eleitores são suficientes para avançarmos no aprimoramento da cultura cívica e política do
País, muito menos para consolidá-la.
Mesmo a democracia plena tem seus limites estabelecidos na Constituição Federal. Desrespeitá-la,
portanto, nada mais é do que ferir a democracia, e
quando isso começa a se tornar rotina, a crise, ainda
que vagarosamente, instala-se e, com ela, a ameaça
de revoltas e levantes que, por reação, podem levar à
perigosa seara de um Estado de exceção.
Ainda que possa parecer improvável, uma leitura
mais acurada dos acontecimentos pode concluir pelo
alto risco que corremos com esse tipo de conduta de
um chefe de Poder.
Ademais, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
como ensinam os precepta juris do Direito romano, o
juiz somente pode se manifestar nos autos. Não por
outro motivo a Constituição determina que nenhum juiz
pode se filiar a um partido político ou se candidatar a
um mandato público.
Ora, como pode um Magistrado com a responsabilidade de presidir a Suprema Corte manifestar
antecipadamente suas ideias? E que ideias! Ao fazê-lo, ele e qualquer juiz estarão comprometendo seus
julgamentos, suas decisões.
Por isso mesmo, a ele, juiz, não é permitido dar
entrevistas, emitir opiniões sobre temas que futuramente ele possa vir a julgar. Ao juiz, isto sim, cabe
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opinar sobre as leis, o direito, sempre nos autos dos
processos. Jamais pode se expressar politicamente,
pois, além de não fazer parte de suas atribuições, não
faz parte de suas atribuições constitucionais, de suas
prerrogativas. Uma postura desse tipo compromete
até mesmo a própria independência do Magistrado.
E aqui, Sr. Presidente, não adianta alegar que
as declarações foram dadas no universo acadêmico.
O Ministro Joaquim Barbosa foi convidado a palestrar
exatamente por ser o Presidente do Supremo Tribunal
Federal. Sua figura e suas funções são indissociáveis.
Enquanto exercer a Magistratura, ele jamais – jamais!
– vai poder se comportar como agente político, menos
ainda com discursos de palanque.
Vale destacar que os Ministros do Supremo são
nomeados pelo Presidente da República, ou seja, o
chefe do Poder Executivo, após seu nome ser aprovado pela maioria absoluta desta Casa, o Senado da
República. Portanto, não pode ele agora – não pode
ele agora –, em nenhuma hipótese, ainda mais na
Presidência máxima do Poder Judiciário, desqualificar
os demais Poderes, desmerecer os partidos políticos
e subestimar os seus integrantes. Não foi para isso –
definitivamente, não foi para isso – que ele recebeu
uma delegação explícita do Poder Legislativo. Dele, o
Parlamento, representando legitimamente a população, espera compostura, liturgia do cargo e dever cívico acima de tudo. Caso contrário, seremos obrigados
a concordar com as Associações de Juízes do Brasil
quando disserem, há cerca de um mês, que a gestão
do Sr. Joaquim Barbosa é um equívoco histórico.
Torcemos para que não se torne, também, um
equívoco histérico, a ponto de aprofundar de vez a crise e o esfacelamento institucional em que lamentável
e perigosamente estamos ingressando.
Era o que tinha a dizer, por enquanto, Sr. Presidente, Sérgio Souza, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Fernando Collor. V. Exª
possui razão, a separação dos Poderes é elemento
essencial para a democracia.
Eu passo a palavra, como próximo orador inscrito,
ao Senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
V. Exª detém o prazo do tempo regimental, Senador
Humberto.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs. Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes
da Rádio Senado, expectadores da TV Senado, ontem,
segunda-feira, tive a oportunidade de acompanhar a
Presidenta Dilma Rousseff em viagem a Pernambuco
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para participar de três importantes cerimônias para o
nosso Estado.
A primeira delas marcou o início das operações
do petroleiro Suezmax Zumbi dos Palmares, a segunda embarcação construída no Estaleiro Atlântico Sul,
no Porto de Suape, Município de Ipojuca, no Estado
de Pernambuco. Esse petroleiro fará o transporte de
óleo cru e tem a capacidade de estocar a metade da
produção diária de barris de petróleo no Brasil: um
milhão de barris. A embarcação tem 275 metros de
comprimento, o que representa o equivalente a dois
campos oficiais de futebol, e 51,6 metros de altura.
Ou seja, é maior do que a estátua do Cristo Redentor.
A entrega do Suezmax Zumbi dos Palmares representa a consolidação de um grande empreendimento
viabilizado em Pernambuco ainda no governo do ex-Presidente Lula: o Estaleiro Atlântico Sul. Representa,
ainda, a retomada da indústria naval brasileira.
O Estaleiro Atlântico Sul foi formado pelos grupos
Camargo Corrêa e Queiroz Galvão em 2005, quando ainda governava o Estado de Pernambuco o hoje
Senador Jarbas Vasconcelos. Dois anos depois, sua
planta foi construída e o estaleiro começou a operar
em 2008. O primeiro navio, o petroleiro Suezmax João
Cândido, foi lançado em maio de 2010, 13 anos depois
que o Brasil parou de produzir grandes embarcações.
Com capacidade de processamento de 160 mil
toneladas de aço ao ano, o estaleiro conta com 1,62
milhão de metros quadrados de terreno, área industrial
coberta de 130 mil metros quadrados e um dique seco
de 400 metros de extensão.
São empreendimentos como esse que estão promovendo uma verdadeira revolução em Pernambuco.
Vale ressaltar ainda que, além do Estaleiro Atlântico
Sul, o Estado sediará, em breve, um novo polo naval, o
Estaleiro Promar, situado também no Porto de Suape.
Além de ser o segundo navio produzido pelo
Estaleiro Atlântico Sul, o Suezmax Zumbi dos Palmares também é a quinta embarcação do Programa de
Mobilização e Expansão da Frota, o chamado Promef,
entregue à Transpetro em um período de 18 meses. As
demais foram construídas no Rio de Janeiro e também
receberam nomes de figuras relevantes da história do
Brasil: Celso Furtado, Sérgio Buarque de Holanda, Rômulo Almeida e José Alencar.
Parte do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC 2), o Promef teve papel fundamental no ressurgimento da indústria naval brasileira, com a abertura
de novos estaleiros e a modernização daqueles já
existentes. Criado em 2004, o programa encomendou
49 embarcações a estaleiros nacionais. Foram três
novos estaleiros viabilizados com as encomendas do
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programa, que recebeu cerca de R$11 bilhões em investimentos.
Graças à retomada da indústria naval brasileira, o
País tem hoje a terceira maior carteira de encomendas
de petroleiros do mundo e emprega 54 mil pessoas.
Aproveito para repetir aqui palavras da Presidenta
Dilma durante a cerimônia de entrega do navio Zumbi
dos Palmares, palavras que reforçam a confiança no
Brasil, nas grandes obras empreendidas pelo Governo
Federal, e afastam os pessimistas de plantão. Disse a
Presidenta – abre aspas: “Não queremos ser só grandes
produtores de petróleo e gás. Queremos ser grandes
produtores de navios, plataformas e equipamentos”.
Mas, Sr. Presidente, nesta segunda-feira, também,
a Presidenta Dilma participou do primeiro evento-teste
da Arena Pernambuco, no Município de São Lourenço
da Mata, Região Metropolitana do Recife. Trata-se de
outro grande empreendimento com dividendos importantes para o desenvolvimento do Estado.
Essa foi a entrega da última das seis arenas da
Copa das Confederações. As demais arenas foram a
do Castelão, em Fortaleza (CE); a do Mineirão, em
Belo Horizonte (MG); a de Fonte Nova, em Salvador
(BA); a do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ); e a do
Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília (DF).
O segundo teste da Arena Pernambuco ocorre
nesta quarta-feira (22 de maio), com o amistoso entre
o Náutico e o Sporting, de Portugal. Durante a Copa
das Confederações, em junho, a Arena receberá os jogos Espanha x Uruguai, Itália x Japão e Uruguai x Taiti.
Já na Copa do Mundo, em 2014, serão cinco jogos.
Com investimentos de R$532 milhões, sendo
R$400 milhões de financiamento federal do BNDES, a
Arena Pernambuco tem 128 mil metros quadrados de
área construída e seis pavimentos. O estádio comporta 46.106 espectadores, que ficarão confortavelmente acomodados em assentos individuais e rebatíveis
ou na área VIP, com 102 camarotes e 1,6 mil lugares.
Esse, meus caros colegas, também é outro exemplo de que o Brasil dá certo, pois há muitos que diziam
que os estádios não ficariam prontos. Mas é preciso
apostar e acreditar neste País.
Ainda na sua visita a Pernambuco, a Presidenta
Dilma visitou a Associação dos Fornecedores de Cana
de Pernambuco para reforçar a parceria do Governo
Federal com o setor sucroalcooleiro.
Na ocasião, a Presidenta citou a destinação de
R$125 milhões em subsídios, para ajudar os produtores de cana de açúcar do Nordeste a enfrentar a seca.
A medida é importante para movimentar a economia
da Zona da Mata do Estado, que também foi afetada
pela estiagem.
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Esses subsídios trarão um impacto positivo especialmente aos pequenos plantadores, que estimam
perder 30% da sua produção. Segundo a União Nordestina dos Produtores de Cana, os agricultores familiares produzem menos de mil toneladas e representam
90% dos atingidos pela seca.
A medida beneficiará diretamente 17 mil produtores com um auxílio de R$12,00 por tonelada de cana,
limitado a 10 mil toneladas por produtor. A iniciativa
demonstra que o Governo da Presidenta Dilma se
mantém sensível e alerta para as demandas do nosso Estado e, mais ainda, para as necessidades dos
produtores agrícolas afetados pela maior seca dos
últimos 50 anos.
Enfim, caros colegas, a última segunda-feira foi
um dia de comemoração para Pernambuco. Um dia
para renovar e fortalecer a certeza dos frutos dos investimentos e dos programas do Governo Federal para
o crescimento e desenvolvimento deste País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Humberto Costa.
De imediato, convido a Senadora Ana Amélia,
para uma comunicação inadiável. Na sequência, como
próximo orador inscrito, o Senador Pedro Taques. Não
estando presente, o Senador Rodrigo Rollemberg, em
permuta com a Senadora Lídice da Mata.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) –
Caro Presidente desta sessão, Senador Sérgio Souza, Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores da
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, volto aqui à
tribuna para falar de um tema que é – perdão por fazer um trocadilho – uma dor de cabeça para todos os
brasileiros: a questão da saúde.
Em especial, venho falar sobre a lei que estabelece prazo de 60 dias para que os pacientes com câncer
comecem o tratamento no Sistema Único de Saúde. A
Lei nº 12.732 começa a valer em todo o País depois
de amanhã, nesta quinta-feira, dia 23 de maio. É uma
importante notícia para todos que são obrigados a enfrentar o drama de lidar com essa doença, a segunda
que mais mata em todo o mundo, e também aqui no
nosso País, atrás apenas das doenças do coração. É
um marco legal que trata basicamente sobre uma variável importantíssima para a eficiência no tratamento
do câncer: o tempo.
Aliás, queria dizer que tenho muita honra de ter
sido a Relatora dessa matéria, que foi uma iniciativa
do ex-Senador Osmar Dias.
Sabe-se que quanto mais cedo o câncer for descoberto e tratado, maiores as chances de vida do paciente. No Sistema Único de Saúde, esse tempo tam-
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bém é relevante e determinará a eficiência das políticas públicas de saúde no atendimento da população,
especialmente àqueles com limitações de renda e de
informações.
Vale lembrar que essa lei, sabiamente sancionada pela Presidência da República, foi fruto de um
substitutivo da Câmara dos Deputados (SCD 32/1997),
de autoria do ex-Senador Osmar Dias, muito debatido
também nesta Casa e do qual tive a responsabilidade
de ser relatora no Senado, como eu havia dito. A parte
que cabia ao Legislativo foi feita. Precisamos, agora,
que o Executivo, especialmente o Ministério da Saúde
e o SUS, crie condições gerenciais para que realmente
a lei sirva ao cidadão e reduza as chances de mortalidade por câncer em nosso País.
Aliás, hoje, no âmbito da Comissão de Assuntos
Sociais, houve um debate sobre essa matéria. O Ministério mostrou as portarias que revelam como será
o procedimento, suscitando algumas dúvidas sobre a
sua implementação.
Uma pesquisa recente, publicada em uma respeitada revista internacional, especializada em medicina,
a Lancei Oncology, indica que, nesta década, o número
de novos casos de câncer, no Brasil, deve aumentar
38,1%, passando de 366 mil casos diagnosticados, em
2009, para mais de 500 mil novos casos, em 2020. O
estudo envolveu 70 especialistas em câncer e adverte
que, se não houver uma melhoria no diagnóstico precoce da doença e no acesso a tratamentos pelas populações mais pobres, a América Latina corre o risco
de enfrentar um aumento substancial no número de
mortes por câncer.
Por isso, o Governo Federal precisa de gestão
eficiente e enorme parceria com os governos estaduais e municipais, para que as regras aqui aprovadas,
e sancionadas pela Presidente Dilma Rousseff, funcionem e possibilitem mais segurança para o controle
e combate ao câncer, seja qual for o tipo.
Essa foi uma das principais constatações dos
participantes da audiência pública sobre a regulamentação da lei, sugerida por mim, e realizada hoje pela
manhã na Comissão de Assuntos Sociais. Na ocasião,
participaram a Presidente da Federação Brasileira de
Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama
(Femama), Maira Caleffi, mastologista; a Coordenadora-Geral de Atenção a Pessoas com Doenças Crônicas
do Ministério da Saúde, Patrícia Sampaio Chueiri; o
Defensor Público Ricardo Salviano; e o representante
do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Jurandir Frutuoso, além do Deputado Darcísio
Perondi, que foi o autor do substitutivo na Câmara dos
Deputados.
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Atualmente, um paciente que recorre ao SUS
para tratar o câncer demora até seis meses para começar o tratamento. O novo marco legal prevê que o
paciente passe por uma cirurgia ou inicie sessões de
quimioterapia ou radioterapia, conforme prescrição
médica, em até 60 dias.
Aliás, amanhã, às 14h, na sede do Ministério Público Federal aqui, em Brasília, no Auditório Juscelino
Kubitscheck...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... será
realizada uma audiência pública do Ministério Público e da Procuradoria Geral da República exatamente
para tratar dessa questão e dessa matéria, como essa
lei será implementada porque é um direito do cidadão
que o SUS precisa assegurar, meu caro Senador Sérgio Souza.
Uma das questões levantadas hoje, em audiência pública, foi o momento de início da contagem
do prazo de 60 dias. Segundo a regulamentação da
lei, a contagem deve ter início a partir da inclusão do
diagnóstico no prontuário do paciente. Segundo os
especialistas, médicos convidados, isso deverá gerar
atrasos no início do tratamento, gerando dificuldades
para o cumprimento da lei que é de 60 dias.
O próprio Ministro da Saúde, Alexandre Padilha,
reconhece que cumprir a meta será um desafio de
gestão entre União, Estados e Municípios. Portanto,
há necessidade de informações claras e transparentes
sobre as notificações de câncer no Brasil. Para que o
SUS chegue a tempo de salvar os pacientes de câncer, é preciso saber onde...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... esses
doentes estão e a quanto tempo foi feito o diagnóstico
da doença, seja uma mamografia, no caso das mulheres, ou outro qualquer exame de diagnóstico positivo.
A informação é parte relevante nesse processo.
Em muitos casos, esses exames são custeados com
uma poupança forçada ou com a ajuda dos amigos,
mesmo pelos pacientes sem condições financeiras.
Quando o paciente ingressa no SUS, alguns deles já
estão com o câncer em estágio avançado, necessitando de monitoramento e atendimento urgente.
Um registro tardio não pode acontecer, caro Presidente.
Dados do Ministério da Saúde demonstram que,
antes da vigência da lei, 78% dos pacientes em estágio
inicial da doença já tinham o tratamento iniciado antes de 60 dias. Os médicos oncologistas têm dúvidas
sobre essas informações. Por isso, a necessidade de
dados precisos e de qualidade.
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Prevenir é muito melhor e mais eficiente que remediar e mais barato também.
O Sr. Paulo Bauer (Bloco/PSDB – SC) – Senadora Ana Amélia, V. Exª me concede um aparte?
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sim,
Senador Paulo Bauer.
O Sr. Paulo Bauer (Bloco/PSDB – SC) – Eu queria, Senadora Ana Amélia, inicialmente cumprimentar
V. Exª pelo brilhante pronunciamento e pela iniciativa
de abordar, neste momento e nesta sessão, um tema
desta importância. Sem dúvida, saúde é uma das
questões que mais preocupam hoje os brasileiros e,
por isso mesmo, merece nossa atenção. Quando V.
Exª aqui traz informações com dados e com propostas
para equacionar, para atender melhor, para resolver
problemas de saúde, especialmente na área do câncer, V. Exª dá uma grande contribuição a esta Casa e
ao País. E veja que coincidência feliz: eu, como Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Suíça, na tarde de
hoje, neste exato momento, estou recebendo a visita
da direção mundial e da direção brasileira da indústria
farmacêutica Novartis.
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Bauer (Bloco/PSDB – SC) – Estão
aqui, neste plenário, neste momento, o Presidente, o
CEO da empresa, em todas as unidades da empresa,
o Sr. Joseph Jimenez, também o Presidente da Novartis no Brasil, o Sr. Adib Jacob. Ambos estão visitando
o Congresso e, em poucos minutos, serão recebidos
pelo Presidente Renan Calheiros. Eles me diziam aqui,
conhecendo a manifestação de V. Exª, que a Novartis
é uma das empresas, no mundo, que têm posição de
vanguarda pelo desenvolvimento, pela pesquisa, pela
inovação, exatamente na busca da cura do câncer, que
nós queremos se torne cada vez maior e mais frequente também no Brasil. Cumprimento V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Paulo Bauer.
Aproveito também para, dando as boas-vindas
aos visitantes que nos honram com as suas presenças, dizer que também sou autora de um projeto que
garante a inclusão, no rol do...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... tratamento obrigatório dos planos de saúde, a quimioterapia
oral para os pacientes de câncer. Iniciativas como esta
são relevantes no trato da questão da saúde.
Esperamos também que a participação brasileira
neste mercado, o atendimento aos pacientes brasileiros
faça uso dessa tecnologia para melhorar a qualidade
de vida quando a doença é diagnosticada.
Muito obrigada e cumprimentos.
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Eu queria só terminar, caro Presidente.
O tratamento que o governo tem dado às Santas
Casas também precisa ser observado. É sabido que
mais de 50% dos atendimentos relativos ao câncer
através do SUS são feitos nessas importantes instituições filantrópicas,
essenciais para a boa prática das políticas de
saúde – e aí o Senador Paulo Davim, que é médico,
sabe bem do que eu estou falando e concorda. Eu
estou quase terminando com essa inscrição, mas registro que está aqui o nosso Senador Mozarildo Cavalcanti, também médico, que participou ativamente
da reunião de hoje.
O reajuste das tabelas do SUS...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... e os
repasses efetivos dos recursos da União para os Municípios são ações gerenciais que também precisam
ser consideradas, para que a lei se reverta em saúde
e qualidade de vida para os doentes de câncer.
As Portarias nºs 874 e 875, que tratam da regulamentação dessa lei, que vai entrar em vigor quinta-feira,
precisam abordar a realidade e refletir as necessidades urgentes daquele paciente que precisa, com ou
sem cabelo, com ou sem esperança, ganhar tempo e
melhoria de vida para sobreviver.
Por isso, também, a importância desse debate,
envolvendo o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União. Amanhã, 22, inclusive, como eu
disse, o Ministério Público Federal tratará, às 14 horas, da regulamentação dos 60 dias para o início do
tratamento de câncer no SUS, no encontro que haverá
nessa audiência pública.
A 5ª Conferência Nacional das Primeiras Damas,
que ocorrerá na próxima quinta-feira (23), aqui em Brasília, às 8h30 da manhã, em parceria com a Federação
Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde
da Mama (Femama), também será uma oportunidade
para a sociedade aprofundar, gratuitamente, o debate
sobre o combate ao câncer na esfera municipal. A participação das prefeitas e prefeitos é essencial.
Temos que olhar para todos que enfrentam o
câncer. Se uma atriz rica e famosa, como Angelina
Jolie, precisou adotar uma atitude corajosa de retirar
as duas mamas para se prevenir contra o câncer, um
país, como o Brasil, precisa ser mais corajoso ainda
para adotar ações importantes que garantam a eficiência de atendimento e tratamento para os doentes
de câncer que não podem custeá-lo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Senadora Ana Amélia, muito obrigado. Para-
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béns por seu pronunciamento, como sempre trazendo
temas de interesse da sociedade brasileira.
Quero registrar aqui a presença dos alunos do
ensino médio do Colégio Estadual Virginio Santillo, de
Anápolis, Goiás.
Sejam todos bem-vindos ao Senado Federal!
Como próximo orador inscrito, concedo a palavra
ao Senador Rodrigo Rollemberg.
Transmito a Presidência à Senadora Ana Amélia.
O Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Senador Sérgio Souza e
Senadora Ana Amélia, que agora preside a sessão.
Brasília recebeu duas homenagens especiais
no cinema nacional. Foram lançados, neste mês, dois
filmes inspirados em um dos artistas mais consagrados e emblemáticos da nossa Capital: o cantor e compositor Renato Russo. De formas distintas, as obras
humanizam narrativas da Capital na virada dos anos
70 para os 80, época marcada pela ditadura e por profundas contradições sociais, que revelam a formação
desigual de nossa cidade, mas também pela extrema
força cultural, que destacou Brasília como o berço e
expoente do rock nacional.
Refiro-me ao filme Somos tão Jovens, do diretor
Antônio Carlos da Fontoura, que narra as descobertas
e conflitos da vida de Renato Russo até se tornar o mito
da Legião Urbana, e ao filme Faroeste Caboclo, que se
baseia na música homônima, composta em 1979 por
ele para fazer uma contundente e atual reflexão crítica sobre a desigualdade social em Brasília, pela face
mais trágica da violência e do tráfico de drogas, que
ainda assolam a vida da Capital como consequência
de um processo caótico e desordenado de crescimento.
Fui assistir, Srª Presidente, aos dois filmes e saí
profundamente tocado, como filho de Brasília, como
parte dessa geração, como um brasiliense apaixonado
não só pela cidade, mas por sua capacidade inovadora
de provocar mudanças na vida do País.
Seja no traço urbanístico da cidade, seja na vanguarda do rock aqui produzido, seja na diversidade
que marca a vida cultural da cidade, seja na vocação
agregadora de Brasília, que reúne e processa diferentes brasis em uma mistura autêntica, já com cara
e sotaque próprio, essa Brasília humana, ainda pouco
difundida nacionalmente, em sua dimensão mais real
e cotidiana, foi mais do que um pano de fundo para a
realização desses filmes; foi uma personagem, uma
protagonista mesmo, porque aparece não só nas imagens das superquadras, da rodoviária, da Esplanada,
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das cidades-satélites e do barro vermelho do cerrado,
mas no esteio da formação e da expressão de uma juventude que marcou um momento importante da vida
brasileira de retomada democrática.
As duas obras, com propostas diferentes, mostram o retrato de uma geração que foi muito além da
mera atitude contestatória; uma geração que não foi
às ruas e não se engajou na militância dos movimentos de esquerda nem na estética tropicalista que a
antecedeu, mas agregou uma reflexão crítica a um
ambiente pós-utópico, no qual as grandes ideologias
e sonhos revolucionários perdiam espaço para uma
nova representação social e política na transição para
a redemocratização.
Vivíamos em um clima paradoxal de esperanças
e incertezas. Foi uma geração que pode até ter sido
desengajada em termos de projeto, mas profundamente comprometida em atitudes questionadoras, na
construção de uma cidadania crítica em torno da qual
se formou uma nova identidade cultural da juventude
brasileira. Foi uma geração que se mostrou impregnada
por questões existenciais vividas na contradição de uma
sociedade de consumo e na necessidade de um novo
protagonismo político, e o fizeram na experimentação
cultural, na criação musical inovadora e libertária, em
uma nova estética de protesto e reflexão.
O filme Somos tão Jovens busca relatar esse
momento da história do País a partir de um recorte
biográfico da formação musical de Renato Russo e
das bandas de rock que surgiam da “turma da Colina”:
vários jovens, em geral filhos de diplomatas, professores e servidores públicos, que, influenciados pelo punk
inglês, se reuniam embaixo dos prédios universitários
de Brasília para fazer música. Assim nasceu a primeira
banda de Renato Russo, chamada “Aborto Elétrico”, e as
bandas Plebe Rude e Capital Inicial, entre várias outras.
O filme me emocionou muito, não só pela minha
vivência na cidade, mas também pelo testemunho desses jovens. Não há dúvida de que muitos brasilienses
se enxergaram na cidade pela trajetória de Renato
Russo. Os atores do filme têm uma atuação impecável
e conseguem nos envolver emocionalmente na trama
de anseios e conflitos que marcaram a transformação
do garoto solitário e melancólico do Plano Piloto em
um dos maiores ídolos nacionais.
O cinema brasileiro devia essa homenagem a
esse grande artista, que agora vem se somar ao premiado e bem-sucedido documentário Rock Brasília, dirigido pelo grande cineasta da Capital, Vladimir Carvalho.
Pela revolução e evolução de Renato Russo,
milhares de jovens brasileiros refletiam sobre a realidade social, política e econômica do País. E também
experimentavam uma arte extremamente autêntica,
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musicalmente inovadora, que sacudia massas e, ao
mesmo tempo, consciências. É o caso emblemático
da canção “Faroeste Caboclo”, para citar apenas um
exemplo, que é praticamente um rock cordel, com 159
versos e nove minutos de duração, cantada de cor e
salteado por jovens de todo o País. Um desafio para
qualquer músico, porque consegue dialogar a estética da harmonia simples e competente com a riqueza
simbólica e literária da narrativa e uma aguçada crítica
social. Um fenômeno – em sua força musical, estética
e social – para toda uma geração de jovens do Brasil.
Uma música, tão rica em conteúdo e imagens,
estava mesmo à espera de um filme. E o diretor René
Sampaio se superou nessa adaptação, que, como ele
mesmo afirma, não é um videoclipe da música “Faroeste Caboclo”, mas uma leitura livre, criativa e altamente
provocadora, que narra a saga de um migrante que,
após uma infância difícil e rodeada de violência no
Nordeste brasileiro, veio para Brasília, onde se depara
com a realidade subversiva e violenta do tráfico e com
a força de uma paixão.
A trama é carregada de críticas sociais, seja na
dimensão do êxodo rural do sertão, seja no drama diário
da discriminação racial, seja no retrato extremamente
atual da desigualdade social no Distrito Federal, ainda que seja uma história situada na década de 70. A
trama de violência que sustenta o tráfico de drogas e
a tragédia cotidiana do mundo da exclusão são humanizados na ficção por uma história de amor, vingança
e ódio, com tudo para se tornar um épico candango.
Do ponto de vista cinematográfico, é inegável
sua contribuição para a elevação da qualidade técnica, para o aprimoramento de uma dramaturgia realista
e para o desenvolvimento de uma narrativa moderna
de cinema de ação, na esteira do que representaram
filmes como Cidade de Deus e Tropa de Elite.
O roteiro muito bem construído e a atuação espetacular dos atores envolvem o público do início ao fim,
com o diferencial no próprio cinema, pelas referências
do faroeste, pela fotografia arrojada, pela exploração
bem sucedida da paisagem de Brasília e pelo diálogo
preciso das dimensões regionais brasileiras, com elementos globais da cultura urbana. Além disso, foi um
filme feito por um cineasta que é brasiliense, nascido
na Capital, o Diretor René Sampaio.
Trata-se do seu primeiro longa-metragem, que já
nasce com um patamar de qualidade que, certamente,
o projetará no circuito nacional e internacional, com
sucesso de público garantido.
O filme Somos tão Jovens também tem as mãos
de um talento local, Marcelo Torres, que fez a produção
executiva da obra. Ambos mostram a força e o talento
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da produção cinematográfica de Brasília, que, hoje,
carece de estrutura e apoio.
Nesse sentido, um descaso injustificável é a situação de absoluto abandono que se encontra o Polo
de Cinema de Sobradinho.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Criado para incentivar a produção de filmes na
Capital do País, o prédio que abriga o polo não passa
por reformas há 20 anos, com estruturas enferrujadas,
vidros quebrados, além de estar sem partes do teto.
E a situação é cada vez pior. Vazamentos no telhado
do polo já destruíram cenários de duas produções
brasilienses, e a deterioração da estrutura física do
espaço é apenas a parte mais visível de uma política
de audiovisual ainda tímida e atrofiada.
Fazer cinema em Brasília é muito difícil. Além
dos baixos investimentos, faltam salas de cinema na
cidade. O cinema, aqui, é reflexo da exclusão cultural.
As salas que temos estão no Plano Piloto e, quase
exclusivamente, em shoppings.
As produções brasilienses têm crescido significativamente, mas não há locais de exibição para esses
filmes. Só temos, basicamente, o Festival de Cinema e
algumas mostras, mas não há um circuito permanente para escoar essa produção. Para se ter ideia, até
mesmo no último Festival de Cinema de Brasília, foi
selecionada apenas uma produção local.
O brasiliense e produtor executivo do filme Somos
tão Jovens, Marcelo Torres, declarou sua frustração à
imprensa, durante as filmagens da obra.
Na ocasião, em 2011, disse: “quando filmamos
Louco por Cinema (de André Luís de Oliveira, em 1994)
no polo, tínhamos a esperança de que o mercado cinematográfico em Brasília iria melhorar ao longo dos
anos. Era essa a sensação. Nós voltamos agora para
fazer uma produção que vai levar a imagem da cidade
para o resto do País e encontramos tudo deteriorado”.
Um depoimento como este é apenas um relato da insatisfação geral da classe cinematográfica do Distrito
Federal. Não é de se espantar quando se sabe que
as filmagens de “Somos tão jovens” e também de “Faroeste caboclo”, apesar de gerarem movimentação
econômica em Brasília, tiveram o giro de capital muito
menor do que poderia ter sido se aqui encontrassem
estrutura para isso.
Esperamos que o sucesso desses filmes seja
mais um estímulo e um alerta para a importância de se
valorizar e alavancar a indústria do cinema no Distrito
Federal, que, além de ser uma expressão simbólica e
cultural importantíssima para a projeção da nossa capital, está atrelada a uma indústria geradora de renda
e divisas, formadora de mão de obra e serviços es-
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pecializados, estratégicos para o desenvolvimento do
Distrito Federal.
Os filmes brasileiros superaram o status de “gênero” cinematográfico ao alcançar competitividade
para seduzir e conquistar o público nacional com uma
oferta diversificada e uma inserção cada vez maior no
mercado mundial. Brasília tem capacidade e talento
de sobra para se fortalecer não só na cadeia de difusão, mas também na produção do cinema nacional.
Que esses dois sucessos que agora homenagearam
nossa capital possam abrir uma fase promissora para
o cinema de Brasília e que sejam o estímulo para um
dia o Distrito Federal assumir seus talentos com apoio,
estrutura e políticas de governo no audiovisual de uma
cidade que se traduz pela imagem e por sua cultura.
Era este o registro que eu gostaria de fazer, prezada Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Rodrigo Rollemberg
pelo pronunciamento e por falar sobre uma área cultural tão importante como o cinema.
Eu queria cumprimentar e saudar, Senador
Wellington Dias, e sei que V. Exª fará a mesma coisa,
os estudantes do curso de Arquitetura da Universidade do Vale do Itajaí, a Univali, de Santa Catarina, que
visitam este plenário.
Bem-vindos a esta Casa.
Com a palavra o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Saudando também os estudantes, Srª Presidente, eu
gostaria de pedir minha inscrição pela Liderança do PT.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito, Senador Wellington Dias,
pela Liderança do Partido dos Trabalhadores.
Pela ordem, Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de solicitar a V. Exª, Srª Presidenta, a leitura da
Mensagem nº 33, de 2013, e sua inclusão na Ordem
do Dia, já que foi aprovado regime de urgência, hoje,
na Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Rodrigo Rollemberg, peço a orientação
da assessoria da Mesa a respeito da solicitação que
V. Exª encaminha à Mesa. (Pausa.)
A Mesa já recebeu os requerimentos citados
por V. Exª.
Assim que começar a Ordem do Dia, a matéria
entrará em discussão.
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Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito pela Liderança do PTB, o Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, pessoas que nos assistem aqui nas galerias e que nos assistem através da TV Senado e nos
ouvem através da Rádio Senado, na semana passada,
os jornais, vários jornais, inclusive do sul do País, publicaram um levantamento sobre a liberação de recursos das emendas parlamentares e outras fontes para
os Estados membros da Federação. E o meu Estado,
que é o menor em termos de população, foi, consequentemente, pelo que foi dividido e foi mandado para
lá, o que teve o maior volume de recursos per capita.
Poder-se-ia dizer, e eu até digo isto, que realmente
é justo que se mande mais para quem mais necessita.
É verdade que só vamos eliminar as desigualdades
regionais se aplicarmos mais naquelas áreas menos
desenvolvidas dos Estados mais carentes do Norte e
do Nordeste, principalmente. Mas acontece que, nos
últimos seis anos, em Roraima, o que se tem visto...
Eu passei a semana passada lá e falei com gente de
todas as categorias, da saúde, minha área, da educação, da segurança, de todos os segmentos, conversei com muitos prefeitos do interior, e o que ouvi
como diagnóstico e também vi na imprensa – aliás,
isso vem saindo repetidamente – é que o Estado está
sendo sucateado em todos os aspectos. Na saúde falta
tudo. Na educação, algumas escolas estão fechadas,
outras sequer têm condições de funcionar adequadamente porque aparelhos não funcionam ou porque o
teto está desabando... A questão das rodovias é outro
caos. As ruas da capital também. Então, na verdade,
é de se perguntar: o que é que está sendo feito com
o dinheiro de Roraima de 2008 para cá?
Realmente, só se tem notícia da má aplicação,
para não usar outro termo, dos recursos que têm ido,
porque, se fossem aplicados de maneira realmente
honesta e criteriosa, se fossem aplicados de maneira
planejada, priorizando o que é prioridade de fato, como
é o caso da educação, da saúde, da segurança, nós poderíamos ser um Estado modelo, mesmo tendo a menor
população do Brasil. Aliás, seria mais fácil conseguir
isso lá do que num grande Estado como São Paulo.
No entanto, o que se vê, o que se tem visto nos
últimos anos é isto: um verdadeiro desgoverno, que
não tem rumo, que não tem planejamento e, muito
menos, a execução das coisas que poderiam levar a
população a uma melhor qualidade de vida.
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Portanto, quem leu essa matéria há de pensar
que Roraima é um paraíso, que Roraima realmente
está muito bem aquinhoado.
Embora eu não entre no detalhe matemático de
achar que, em termos de divisão pela população, o
maior volume de recursos federais, de emendas, per
capita vá para Roraima, porque, repito, como amazônida, eu acho que há um equívoco muito grande do
Governo Federal – não deste Governo da Presidente
Dilma, mas de um modo geral – de realmente tratar a
Amazônia como quintal do País. A Amazônia, de fato,
não tem investimento adequado em infraestrutura. E
aqui está um Senador que é lá de Rondônia.
Por exemplo, Roraima e o Amazonas se ligariam
ao resto do País pela rodovia BR-319, que liga Manaus
à capital de Rondônia, Porto Velho. Essa estrada foi
construída, foi asfaltada durante o regime militar. De lá
para cá, ela foi abandonada aos poucos, e aí entraram
com ONGs, por proibições ambientais. O resumo é que
o trecho do meio dessa estrada, hoje, praticamente
não existe, o que dificulta sobremodo o transporte de
gêneros de primeira necessidade do Amazonas para
frente e dos gêneros de que o Amazonas precisa.
O Amazonas fica desligado do Brasil por via rodoviária e Roraima, por tabela, também fica, porque
nossa única ligação com o resto do Brasil é pela rodovia que nos une com a capital Manaus.
Então, eu fico muito triste de ver que seja essa a
realidade do ponto de vista claro da situação do meu
Estado. Eu fiquei, como disse, nessa semana, ouvindo
pessoas, para não ficar apenas com o viés partidário
de ser oposição ao atual Governador de lá, mas para
ouvir todas as camadas, e ouvi, inclusive, de aliados
dele que realmente o Governo está sem norte. Há uma
frase célebre que diz que ninguém veleja a porto algum
se não sabe para onde vai.
Então, não há como pensar que um governo que
já está no comando do Estado há cinco anos tenha
essa incapacidade de planejar, de aplicar bem os recursos e, sobretudo, de evitar a corrupção, porque até
na área de saúde, em meu Estado, houve uma operação da Polícia Federal que constatou, só na compra
de medicamentos e de alguns materiais de consumo,
que cerca de R$30 milhões foram desviados dos cofres públicos.
Eu tenho certeza de que, se houvesse uma fiscalização maior do Tribunal de Contas da União, da
CGU e também do Tribunal de Contas do Estado,
nós teríamos uma realidade. É lógico que o Tribunal
de Contas da União tem a obrigação de fiscalizar os
recursos federais que vão para lá, como tem a CGU,
e o Tribunal de Contas do Estado tem a obrigação de
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fiscalizar aquelas ações que envolvam os recursos
arrecadados pelo próprio Estado.
Mas deixo aqui, portanto, o meu registro, aliás,
triste registro, porque retornei de lá ontem, depois de
uma semana, constrangido de ver... E olhe que nasci lá
e acompanhei toda a evolução, desde a época em que
Roraima era Território Federal até sua transformação
em Estado. Inclusive, eu, que fui Constituinte e que,
junto com outros Deputados do Amapá e de Roraima,
ajudei a transformar o Território em Estado, nunca vi um
período de tamanho abandono da população nesses
aspectos todos, especialmente nas áreas da saúde,
da educação, da segurança e da produção.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Mozarildo Cavalcanti
e convido para fazer uso da palavra, como orador inscrito, o Senador Cristovam Buarque. (Pausa.)
Como orador inscrito pela Liderança do PV, Senador Paulo Davim.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Srª Presidente, ainda há inscrição para comunicação inadiável ou está esgotado?
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Um momentinho, Senador. Já vamos verificar
com a assessoria.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Srª
Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Já falaram os três para comunicação, Senador.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Encaminhei à Mesa também a solicitação de inscrição no
horário de Liderança.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Querida Senadora Lídice da Mata, depois do
Senador Wellington Dias. É a inscrição de V. Exª.
Com a palavra o Senador Paulo Davim pela Liderança do PV.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) –Srª Presidente, a gente
tem, diuturnamente, debatido nesta Casa as questões
da saúde: o subfinanciamento, a gestão, os desvios de
recursos. E a propósito, o Tribunal de Contas do meu
Estado fez uma auditoria nos 22 hospitais estaduais
administrados pela Secretaria Estadual de Saúde e
chegou a um dado curioso. Dos 22 hospitais administrados pela Secretaria Municipal de Saúde, apenas 6
tem um percentual de ocupação estabelecido pelo Ministério da Saúde. Dezesseis dos vinte e dois hospitais
do Estado do Rio Grande do Norte têm uma ocupação
inferior a 85%, que é o preconizado pelo Ministério da
Saúde nas suas ocupações. São hospitais que, por
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incrível que pareça, têm uma média de ocupação de
13%, 14%, 15%, 18%, 19%.
Enquanto isso, os grandes hospitais da região
metropolitana têm uma ocupação de até 147%, ou
seja, os pacientes ficam internados nos corredores,
ficam sentados nas cadeiras, ficam em pé. Isso demonstra a ineficácia da máquina gerencial do Estado sobre seus hospitais. Isso demonstra também a
carência de profissionais, a carência de médicos. Há
desfalque de médicos nas escalas: são em torno de
52 profissionais para fechar escalas. Há um déficit de
1,7 mil profissionais técnicos de enfermagem. Essa
deficiência, esse déficit, seguramente, compromete a
atenção do sistema hospitalar público do Rio Grande
do Norte à sua população.
Chegou o dado de que 2.178 profissionais, que
são da Secretaria Estadual de Saúde, estão municipalizados, o que leva a um custo de R$3,3 milhões por mês.
Estou apontando esses dados, porque não é a
primeira vez que fazemos observações sobre a qualidade de gestão da saúde pública no Brasil. O subfinanciamento é um problema grave, sério e insofismável.
O mau aproveitamento dos parcos recursos públicos
também é uma verdade, da mesma forma que a gestão amadora dos serviços públicos de saúde neste
País é outra grande verdade que ajuda a tornar cada
vez mais grave o caos que atravessamos na saúde
pública brasileira.
A despeito disso, Srª Presidente, trago um dado
interessante do Tribunal de Contas da União, que promoveu uma auditoria operacional na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) no ano
de 2012 e que percebeu que os preços de 43 dos 50
princípios ativos de maior faturamento no Brasil estão
acima da média internacional de preço, ou seja, o preço
deles está acima da média internacional verificada nos
países pesquisados. Os preços de 23 dos 50 princípios
ativos de maior faturamento do Brasil estão acima de
todos os preços verificados nos países pesquisados,
e os preços de apenas três princípios ativos desses
medicamentos estão abaixo da média internacional.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Ora,
é simplesmente inadmissível que, no Brasil, os preços de praticamente 80% dos 50 princípios ativos de
maior faturamento estejam acima da média mundial
– na verdade, não são 80%, mas mais de 90%. Isso
demonstra, Srª Presidente, que está faltando transparência, que está faltando uma fiscalização mais eficaz,
associada ao subfaturamento inquestionável da saúde
pública no Brasil.
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Ademais, enquanto no Brasil não houver um financiamento adequado, um financiamento que não
seja feito nos moldes de hoje... Na média mundial, são
investidos na saúde 9,4% do PIB, mas o Brasil investe
apenas 3,7% do PIB nessa área. Então, precisamos
corrigir essa defasagem.
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Vou
concluir, Senadora (Fora do microfone.).
Nós precisamos corrigir essa falha constatada
por todos nós. Além disso, Srª Presidente, qualquer
outra solução que não comece repondo os recursos
orçamentários para a saúde, todas as soluções que
não comecem por esse caminho serão panaceias,
não resolverão definitivamente o problema da saúde
pública no Brasil. Aqui, há um subfinanciamento claro,
vergonhoso! Precisamos corrigir imediatamente isso.
E, da mesma forma, paralelamente a isso, precisamos
corrigir a fiscalização no uso do orçamento da saúde
no Brasil.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Obrigada, Senador Paulo Davim. O tema é
sempre apropriado.
Consulto o Senador Luiz Henrique se quer fazer
uso da palavra, porque é orador inscrito. Caso contrário, eu convidarei o Senador...
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs.
Senadores, no próximo dia 25, o novo Código Florestal comemorará um ano de vigência.
O Senador Jorge Viana e eu realizamos, recentemente, uma missão na Europa, que nos levou à França, à Bélgica e à Inglaterra, para saciar a curiosidade
de líderes governamentais e parlamentares da União
Europeia a respeito desse novo Código, dessa nova
realidade. Tivemos como interlocutores algumas das
principais lideranças da França, da Bélgica, da União
Europeia e da Inglaterra. Lá percebemos uma grande
curiosidade a respeito desse tema e um grande respeito pelo novo protagonismo do Brasil na cena internacional, mas, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
encontramos também muitos clichês equivocados,
repetidos pela imprensa de forma reiterada, que atingiram a imprensa europeia, a respeito da nova realidade nacional.
Tivemos a oportunidade de salientar que o Brasil
executa uma nova agenda, combinando crescimento
econômico com justiça social e proteção ambiental.
Tivemos a oportunidade de esclarecer vários equívocos. Quando nos perguntavam se era verdade que a
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lei brasileira promove a anistia a desmatadores ilegais,
nós respondíamos dizendo que, na verdade, a nova
lei florestal, em vez de perdoar, em vez de anistiar
quem desmatou ilegalmente, estabelece a obrigação
de recompor aquilo que foi subtraído da vegetação. E
perguntávamos: “Qual é o país que tem uma legislação semelhante à nossa, qual é o país que executa a
filosofia da Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, segundo a qual sobre toda propriedade deve pesar uma
hipoteca social?” E a hipoteca social que pesa sobre a
propriedade rural brasileira é uma hipoteca onerosa, pesada. É uma hipoteca que, no desenho do novo Código,
que mereceu a aprovação nesta Casa de quase 90%
dos Srs. Senadores, é representada por duas figuras
que não existem nas outras legislações ambientais: a
figura da Área de Preservação Permanente e a figura
da Reserva Legal.
Deixávamos boquiabertos alguns auditórios europeus, o Senador Jorge Viana e eu, quando demonstrávamos que 61% do território nacional são constituídos por florestas preservadas e que todas as cidades
brasileiras, que abrigam mais de 80% da população
nacional, ocupam apenas 1% do território; quando demonstrávamos que, além dos 61% de território florestado, havia ainda cerca de 10% de áreas tomadas por
rios, lagos e demais cursos d’água; quando demonstrávamos ainda que 75% da Amazônia são constituídos
de terras públicas e que apenas pouco menos de 25%
das áreas amazônicas compreendem propriedades
privadas. E, quando dizíamos que, nessas propriedades privadas amazônicas, da Floresta Amazônica, o
proprietário poderia utilizar, no máximo, 20%, sentíamos nos auditórios um sentimento de grande surpresa,
Senadora Ana Amélia.
O clichê que habitou a imprensa europeia é o
de que o Brasil continua destruindo florestas para fazer plantação de soja e para ocupá-las com pecuária.
Na verdade, a política legal que vigorou neste País,
estabelecida em norma subconstitucional, durante
algumas décadas, quando o Brasil estabeleceu uma
política de avanço, de aumento da fronteira agrícola,
obrigava aquele que ocupasse áreas de floresta, aquele que comprasse, que adquirisse imóveis em áreas
de floresta, a desmatar 50%. Isso, que foi a política do
passado, era entendido como a política que continua
em nosso País.
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – De
modo, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que foi
muito importante essa missão que desempenhamos,
coordenada pelo Itamaraty, pelo Embaixador Pedro
Borio, e executada de maneira muito competente,
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como sói acontecer com nossas representações, pelos
nossos Embaixadores Bustani, na França; Amado, na
Bélgica; e Jaguaribe, em Londres.
Devo salientar que nossa missão foi muito importante para esclarecer a verdade sobre a política
florestal do nosso País.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Cumprimento o Senador Luiz Henrique também pelo
trabalho feito, na companhia do Senador Jorge Viana,
porque esclarecer é uma forma de colocar transparência no que foi feito por esta Casa no Código Florestal.
Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – É
só para consultar V. Exª.
Nós temos Ordem do Dia hoje, Presidenta?
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sim, haverá Ordem do Dia. Estamos aguardando
o Presidente Renan Calheiros, que, em seguida, estará aqui para comandar a sessão e a Ordem do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
lhe agradeço.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido, para fazer uso da palavra, a Senadora
Lídice da Mata, porque o orador anterior, pela Liderança, não está presente.
Então, a Senadora Lídice da Mata, pela Liderança do PSB.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de fazer dois registros hoje, desta tribuna, ambos relacionados com
nossa luta política pelo avanço da conquista do espaço
de poder feminino em nosso País.
O primeiro diz respeito à saudação, aos parabéns que quero manifestar à Assembleia Legislativa
da Bahia e à Deputada Luiza Maia pela homenagem
que realizarão em sessão especial, na próxima quarta-feira, pelos 30 anos de existência do NEIM, Núcleo de
Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher.
A criação do NEIM, na Universidade Federal da
Bahia, foi fruto de um ato de pioneirismo, numa academia, como a Academia Brasileira, ainda hoje marcadamente patriarcal.
O NEIM inseriu conteúdos inéditos no debate
político e no ensino da universidade baiana, especialmente na Universidade Federal da Bahia. De lá para
cá, avançou, consolidando o seu papel acadêmico,
com a implantação recente do Mestrado e Doutorado
em Gênero, Mulher e Feminismo, e também o prestígio
político, o respeito e a admiração da sociedade baiana
e brasileira em função desse exercício rigoroso do seu
papel social e cidadão.
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O NEIM, desde a Constituição Estadual de 1989,
Presidente, quando deu apoio político e consultoria voluntária e gratuita à única mulher constituinte, a Deputada Amabília Almeida, o que resultou em um capítulo
específico na Constituição do Estado da Bahia referente
aos direitos da mulher, não mais parou nesse apoio
voluntário ao trabalho parlamentar em nosso Estado.
A Comissão Permanente dos Direitos da Mulher
na Assembleia Legislativa, nesses 20 anos, contou
sempre com o apoio institucional, o apoio gratuito
dos membros do NEIM, das mulheres estudiosas da
academia baiana nas questões relacionadas com o
direito da mulher para qualificar a atuação política das
mulheres baianas no Parlamento, seja na Assembleia
Legislativa, seja nos Parlamentos municipais, com a
sugestão de políticas públicas em nível do Município.
Então eu queria fazer aqui esse meu registro,
dizendo inclusive que uma das suas idealizadoras, a
Profª Ana Alice Costa, foi agraciada há dois anos
com o Diploma Bertha Lutz no Senado Federal,
por indicação de diversas organizações não governamentais da Bahia.
E, finalmente, Sr. Presidente, quero também destacar que hoje, pela manhã, nós tivemos, na Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, presidida pela nobre Senadora Ana Rita, um debate de
grande importância para o processo político brasileiro.
A audiência pública tratou da participação da mulher
na política com foco nas últimas duas eleições.
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – E
contou com o apoio do Presidente desta Casa, que
viabilizou a infraestrutura para a realização dessa audiência com a participação de dois professores, pesquisadores: a Profª Clara Maria Araújo, do Programa
de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Coordenadora do
Núcleo de Estudos sobre Desigualdades Contemporâneas e Relações de Gênero daquela Universidade; e o
Prof. José Eustáquio Diniz Alves, da Escola Nacional
de Ciências Estatísticas, ambos participantes do livro
Mulheres nas Eleições 2010. Essa obra é resultado
de pesquisa desenvolvida pelo Consórcio Bertha Lutz,
com o apoio da Secretaria de Política para as Mulheres,
da Presidência da República, e nós tivemos a oportunidade de lançá-la durante essa audiência aqui no
Senado. As Srªs e os Srs. Senadores receberão um
exemplar desse livro, que traz uma importante pesquisa das eleições de 2010 e 2012 sobre a participação
política da mulher.
(Soa a campainha.)
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente, poderei trazer a esta tribuna os resultados
dessa pesquisa em outro momento. Neste momento,
eu quero usar da tribuna apenas para agradecer à
Presidente daquela Comissão, a Senadora Ana Rita,
que viabilizou a apresentação desse trabalho na CDH
no dia de hoje, e a V. Exª, que também atuou de forma
bastante ágil para viabilizar que nós pudéssemos lançar hoje esse livro, dando ao Senado a oportunidade
de conhecer esse estudo.
Não é possível discutir reforma política sem debater a presença das mulheres e dos negros, maioria
neste País, no Parlamento nacional, e sem estabelecer
como a política pode se dirigir a uma democratização
que permita uma participação maior das mulheres na
política brasileira.
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – O
que essa pesquisa demonstra é que, apesar de termos
elegido uma mulher e de termos tido duas mulheres
candidatas a presidente da República na última eleição,
nós não tivemos o crescimento da participação feminina, que era necessário para que o Brasil alcançasse o
ranking dos países desenvolvidos, onde as mulheres
participam num nível e num grau muito maior no Parlamento e na política nacional.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Lídice da Mata, 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) – Agradecemos a V. Exª, Senadora Lídice da Mata.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –
ORDEM DO DIA
Antes de analisarmos...
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para dizer a V.
Exª que existe um acordo para se votar um empréstimo para o Estado de Pernambuco. Em outros projetos
não foram feitos acordos.
Como o quórum está baixo, nós poderíamos votar o que ficou acordado e combinado, Sr. Presidente.
Era só para falar isso a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Exatamente isso.
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Antes de submetermos o item 1 da pauta à apreciação, se não houver objeção da Casa, nós gostaríamos de submeter à votação o:
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 33, DE 2013
Projeto de Resolução nº 33, de 2013 (apresentado como conclusão do Parecer nº 384,
de 2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Rodrigo Rollemberg),
que autoriza o Estado de Pernambuco a
contratar operações de crédito, com garantia da União, com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, no valor de até
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duzentos milhões de dólares dos Estados
Unidos da América.
Não havendo objeção da Casa, vamos colocar,
portanto, em apreciação o Projeto de Resolução nº 33.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaro encerrada a discussão do projeto de resolução.
Coloco o projeto de resolução em 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:
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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.
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. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 1:
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.
Senador Clésio, com a palavra, V. Exª.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, haveria a possibilidade de adiar essa votação? Na realidade, o TSE
baseou a distribuição dos Parlamentares pela população, mas quem realmente representa o Estado são os
Senadores. Então, nessa alteração, Minas ganha dois
Deputados, e sabemos que outros Estados perdem.
De uma forma ou de outra, é preciso discutir
melhor essa questão. Então, essa seria a ponderação minha.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A ponderação que V. Exª faz é recomendável levar adiante. Para tanto, consulto os Líderes
partidários, já que não há consenso e há, preliminarmente, um requerimento que extingue a urgência, do
Senador Flexa Ribeiro.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG)
– Seria prudente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós podemos deixar essa matéria para...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Vamos votar, vamos votar o requerimento, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... uma posterior apreciação.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG)
– Não há número.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 2:
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SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 402, DE 2005
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 426, de 2013)
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara dos Deputados ao Projeto De Lei Do
Senado nº 402, de 2005, do Senador Marcelo
Crivella, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
homenagem permanente a Santos Dumont, o
Pai da Aviação, nos aeroportos, bases aéreas
e similares.
Os pareceres, sob nºs 279 e 280, de 2013, das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, que teve como Relator o Senador Sérgio
Petecão; e de Educação, Cultura e Esporte,
que teve como Relator ad hoc: o Senador Cristovam Buarque, são favoráveis.
Discussão do substitutivo da Câmara, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o substitutivo
da Câmara em turno único, declaramos encerrada a
discussão.
A Presidência esclarece que, nos termos do art.
287 do Regimento Interno, o substitutivo da Câmara a
projeto do Senado será considerado série de emendas
e votado separadamente por artigo, parágrafo, inciso,
alínea e item, em correspondência aos do projeto emendado, salvo aprovação de requerimento para votação
em globo ou por grupo de dispositivo.
Nesse sentido, foi encaminhado à Mesa requerimento, assinado pelo Senador Cristovam Buarque,
pedindo votação em globo.
É o lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 475, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 287, do Regimento
Interno do Senado Federal, votação em globo so Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 402,
de 2005 (nº 6.579/2009, naquela Casa), do Senador
Marcelo Crivella, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de homenagem permanente a Santos Dumont, o Pai
da Aviação, nos aeroportos, bases áereas e similares.
Sala das Sessões,
de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – As Srªs e os Srs. Senadores que concordam com a votação em globo permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento do Senador Cristovam
Buarque.
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Passa-se à votação do substitutivo da Câmara.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o
substitutivo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em discussão a redação final do substitutivo. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final do substitutivo, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação da redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Consulto a Casa se poderemos avançar na apreciação dos requerimentos. É evidente que
não há acordo para a votação das demais matérias, e
o Senador Mário Couto...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, eu solicito a V. Exª, se possível...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ... a
votação do item nº 11, que V. Exª já inseriu na pauta
a nosso pedido. É sobre a criação de um parque ambiental no Paraná. Creio que há consenso em relação
a essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa, nós
vamos apreciar, por sugestão do Senador Alvaro Dias,
o Item 11 da pauta.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 60, de 2003 (nº 7.032/2002, na
Casa de origem, do Deputado Luciano Pizzato),
que cria o Parque Nacional Marinho das Ilhas
dos Currais, no Estado do Paraná.
Pareceres favoráveis, sob nºs 107 e 108, de
2013, das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Osmar Dias;
e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Cristovam Buarque.
Discussão do projeto, em turno único.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria rapidamente de parabenizar o ex-Deputado Pizzato
pela iniciativa, porque a Ilha dos Currais, no Estado do
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Paraná, é um berçário de várias espécies de árvores;
está a poucos quilômetros da costa brasileira, da praia
de Matinhos – visível, inclusive –, e nós preservarmos
esse ambiente marinho e também a biodiversidade
dessa ilha é importante para o Paraná e para o Brasil.
Então, manifesto o meu apoio a este projeto e
peço o apoio dos demais Senadores que têm defendido causas como esta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Apenas, Sr. Presidente, para destacar a importância do ponto de vista
de preservação ambiental. O Senador Sérgio Souza
já enfatizou a necessidade de aprovação deste projeto
há um bom tempo.
O ex-Deputado Luciano Pizzato é um ambientalista conhecido nacionalmente, já ocupou funções importantes na República ao tempo do Governo Sarney
e certamente a sua proposta guarda relação com esse
objetivo nacional de preservação do meio ambiente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellignotn Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, quero sugerir a retirada dos itens: 23, 24,
25, 26 e 27. Faço essa sugestão porque, como o autor
do projeto, tratava...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se V. Exª puder repetir.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Do
23 ao 27. Na verdade, todos que tratam sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 124.
O projeto tinha sido apresentado na CAE – o Senador Lindbergh aqui é testemunha –, e apresentamos
um requerimento para retirá-lo da comissão, porque
há um semelhante na Câmara.
Na verdade, nós tínhamos encaminhado, lá atrás,
quando houve um problema na Câmara. Então, fizemos
a retirada. E estão sendo apensados vários projetos a
um que está sendo retirado.
Então, eu estarei apresentando um requerimento
a V. Exª também pedindo a retirada desse Projeto nº 124.
Assim, se não há o 124, não há como haver o
apensamento de todos os outros a ele.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência defere o requerimento
de V. Exª. Deixam de ser apreciados os itens de 23 a
27. Portanto, como consequência da solicitação do
Senador Wellington Dias.
Senadora Lídice da Mata.
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o requerimento
de número 20, na verdade, para mim se revela uma
grande surpresa, porque foi feito, em plenário, um acordo entre o Senador Jorge Viana e o Senador Eduardo
Braga, Líder do Governo, quando nós apresentamos o
requerimento de urgência para à votação do projeto,
de minha autoria, da Lei das ZPEs.
Esse requerimento, portanto, está sobre a mesa. E
eu sou surpreendida com a inclusão na pauta do Requerimento nº 20, do Senador Eduardo Braga, que fez um
acordo de que o nosso requerimento de urgência viria à
votação do Plenário, após a chegada do Senador Jorge
Viana de sua viagem – portanto após o dia 10 deste mês
– para que fosse a votos. E esse requerimento, no entanto,
solicita o apensamento do nosso projeto a outro projeto,
retirando, assim, a possibilidade de votação no plenário.
Quero dizer a V. Exª que, caso esse requerimento
seja votado – que considero que não representa a decisão da maioria dos Líderes que assinaram o nosso
requerimento de urgência –, terei que apresentar outro
requerimento para desapensar tal projeto.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos à Senadora Lídice da
Mata.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O projeto que cria o Parque Nacional não foi votado, não é? Ainda está em discussão, não é?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não. Exatamente.
Nós vamos concluir a apreciação do projeto que
cria o Parque Nacional. Em seguida, eu responderei à
questão que foi levantada pela Senadora Lídice da Mata.
Não havendo quem queira mais discutir o projeto,
eu declaro encerrada a discussão. Passamos à votação.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção, e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2013
(Nº 7.032/2002, na Casa de origem)
Cria o Parque Nacional Marinho das Ilhas
dos Currais, no Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É criado o Parque Nacional Marinho das
Ilhas dos Currais, no Estado do Paraná, em conformi-
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dade com a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, com
limites correspondentes ao quadrilátero formado pela ligação de quatro pontos com as seguintes coordenadas:
Ponto 1: 25.43.13S e 048.22.26W; Ponto 2; 25.44.27S
e 048.22.53W; Ponto 3: 25.45.47S e 048.19.49W; e
Ponto 4: 25.44.33S e 048.19.21.W.
Art. 2º O Parque Nacional Marinho das Ilhas dos
Currais tem por finalidade proteger os ecossistemas das
Ilhas dos Currais, bem como os ambientes marinhos
dos limites do seu entorno, permitindo ainda a proteção
e controle de relevantes áreas de nidificação de várias
espécies de aves e de hábitat de espécies marinhas.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria informar à Casa, antes de
conceder a palavra ao Senador Wellington Dias, que
o requerimento a que a Senadora Lídice da Mata se
referiu, que trata da tramitação conjunta das ZPEs,
ele, no dia 23/4, teve uma intervenção do Senador
Jorge Viana, que presidia, na oportunidade, a sessão
do Senado, que conclui pelo seguinte... Então, peço à
assessoria da Mesa que guarde o requerimento até a
sua apreciação, na terça-feira, após o dia 10 de maio.
Mas, não havendo acordo com relação a esse encaminhamento, nós retiraremos da pauta a apreciação
desse requerimento.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Certo, porque essa fala do Senador Jorge Viana, que
presidia naquele momento, foi uma resposta ao apelo
feito pelo Líder do Governo para que nós não votássemos naquela data, por estar tendo a votação da
Medida Provisória dos Portos na comissão especial
de que ele participava.
Então, para que nós possamos manter o acordo,
eu sugiro que seja retirado da pauta.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Será retirado, portanto, como sugestão
de V. Exª, da pauta de hoje, o requerimento.
Eu peço ao Senador Mozarildo Cavalcanti que
nos dê a honra de presidir a sessão, na continuidade
da apreciação da Ordem do Dia.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, queria só saudar aqui o Senador Sérgio
Souza, pelo importante projeto na área ambiental aqui
apresentado e aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Uma saudação ao Senador Sérgio
Souza.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Caro
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Eu queria, já que V. Exª vai ser
substituído pelo Senador Mozarildo, uma atenção ao
requerimento, de minha autoria, que solicita tramitação
conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2013,
e dos Projetos de Lei do Senado nº 266, de 2011, e nº
268, de 2011, que já se encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 373, de 2008, por regularem
de matéria correlata, no caso, matéria eleitoral. É um
projeto de grande importância. Nós discutimos muito
a iniciativa da Câmara que veio aqui a toque de caixa
para ser votada, que é o Projeto de Lei da Câmara nº
14, que trata de inviabilizar novos partidos e atingir
violentamente o partido da ex-Ministra Marina Silva.
Então, esse apensamento, na verdade, dá aquilo
que tanto nós reclamamos, que é a oportunidade para
debatermos uma matéria, já que está a Casa discutindo a questão da reforma política eleitoral.
Obrigada, Presidente.
O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Senadora Ana Amélia, quero informar
a V. Exª que esse requerimento será apreciado junto
com o Requerimento nº 12.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Quero só manifestar, Sr. Presidente, apoio ao
requerimento de apensamento das matérias da Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não
havendo mais acordo para votação de matérias, eu sugeriria a V. Exª que pudesse encerrar a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Após esta?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Qual a matéria?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Segundo a informação, já houve acordo
em relação a esta matéria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Qual
é a matéria, Presidente?
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – É a matéria sobre votação conjunta
dos Requerimentos nºs 160...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ah,
está o.k.. Após esta aí, nós encerraremos a Ordem do
Dia, Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Item 12:
REQUERIMENTO Nº 160, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
160, de 2012, de autoria do Senador Eduardo
Lopes, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 266 e 551, de
2011, por regularem matéria correlata (fidelidade partidária).
Item 14:
REQUERIMENTO Nº 377, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
377, de 2013, da Senadora Ana Amélia e outros
Senadores, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2013;
e dos Projetos de Lei do Senado nºs 266, de
2011 e 268, de 2011 (que já se encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 373, de
2008), por regularem matéria correlata.
Coloco em votação, em globo, os requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram...
Os Requerimentos nº 160, de 2012, e nº 377,
de 2013.
Em votação, em turno único, os requerimentos
já mencionados do Senador Eduardo Lopes, da Senadora Ana Amélia e outros, solicitando tramitação
conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2013,
com os Projetos de Lei do Senado nº 266, nº 551 e
nº 268, de 2011.
Votação, em globo, dos requerimentos.
As Senadoras e Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
O Projeto de Lei do Senado nº 551, de 2011,
perde o caráter terminativo.
As matérias passam a tramitar em conjunto e
vão ao exame da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
Não havendo mais acordos para votação das
demais matérias, declaro encerrada a Ordem do Dia.
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São as seguintes as demais matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 428, de 2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de
autoria do Deputado Gilmar Machado, que
altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para disciplinar o rateio entre
empregados da cobrança adicional sobre as
despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
4
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.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Quarta 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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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)
Segunda 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)
Segunda 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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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)
Segunda 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 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.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 115, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
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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.
13
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1157, de 2012, de autoria do Senador Vital Do
Rêgo, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 123, de 2011, com
o Projeto de Lei do Senado nº 559, de 2011,
por regularem matérias correlatas (Lei Geral
de Telecomunicações).
15
REQUERIMENTO Nº 378, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
378, de 2013, de autoria do Senador Anibal
Diniz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 67, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
sejam ouvidas, também, respectivamente, as
Comissões de Desenvolvimento Regional e
Turismo; de Assuntos Sociais; e de Assuntos
Econômicos (logística reversa de veículos automotores).
16
REQUERIMENTO Nº 379, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
379, de 2013, de autoria do Senador Anibal
Diniz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 67, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
sejam ouvidas, também, respectivamente, as
Comissões de Desenvolvimento Regional e
Turismo; de Assuntos Sociais; e de Assuntos
Econômicos (logística reversa de veículos automotores).
17
REQUERIMENTO Nº 380, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
380, de 2013, de autoria do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto
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de Lei do Senado nº 67, de 2013, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, sejam ouvidas, também, respectivamente, as Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo; de Assuntos Sociais; e
de Assuntos Econômicos (logística reversa de
veículos automotores).
18
REQUERIMENTO Nº 381, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
381, de 2013, do Senador José Pimentel, solicitando que, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 275, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (susta dispositivos de Resolução do Conselho de Gestão da Previdência Complementar).
19
REQUERIMENTO Nº 382, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
382, de 2013, do Senador Randolfe Rodrigues,
solicitando que, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 86, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (susta o Decreto sobre
atividades e serviços públicos durante greves).
21
REQUERIMENTO Nº 384, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
384, de 2013, de autoria do Senador Eduardo Amorim, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 90, de 2012, dos
Projetos de Lei da Câmara nºs 114, de 2005;
40 e 106, de 2007; 143, 182 e 193, de 2008;
12, 55, 57, 75 e 99, de 2009; e dos Projetos
de Lei do Senado nºs 42, 154, 542, 625 e 735,
de 2007; 190 e 340, de 2008; 1, 54, 135, 408
e 429, de 2009; 55, 125, 180, 274, 276 a 283,
de 2010; 6, 65, 271, 439, 452, 460, 463 e 470,
de 2011; 97, 209 e 371, de 2012, a fim de que
tenha tramitação autônoma (altera início de
prazo decadencial no direito do consumidor).
22
REQUERIMENTO Nº 386, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
386, de 2013, da Senadora Ana Rita, solici-
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tando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 14, de 2010, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e Legislação Participativa (tipifica crime a omissão
de autoridade policial nos casos de violência
contra mulher).
28
REQUERIMENTO Nº 419, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
419, de 2013, do Senador Paulo Davim, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 193, de 2011; e 426, de 2012,
por regularem matéria correlata (destinação
das receitas das multas de trânsito).
29
REQUERIMENTO Nº 421, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
421, de 2013, do Senador Wellington Dias,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 101, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (dispõe sobre o exercício da
profissão de Físico).
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 476, DE 2013
Requeiro nos termos regimentais em aditamento
ao Requerimento nº 848 de 2012, de criação da Comissão de Juristas com a finalidade de realizar estudos
e propor a atualização da Lei de Execuções Penais
instituída pelo Ato do Presidente nº 35, de 2012, que
o colegiado passe a ser composta por 16 (dezesseis)
membros, bem como a prorrogação de seu prazo por
mais 120 (cento e vinte) dias.
Sala das sessões, de maio de 2013. – Senador
Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O requerimento que acaba de ser lido
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 477, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, seja submetida
à mesa diretora a proposta de homenagem ao Poeta e Senador Ronaldo Cunha Lima com a publicação
de sua biografia e atuação parlamentar como parte
da coleção Grandes Vultos que Honraram o Senado.
Sala das Sessões, 13 de maio de 2013. – Senador Cássio Cunha Lima
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Econômicos (CAE), além da comissão constante do
despacho inicial.

(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O requerimento que acaba de ser lido
será encaminhado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 478, DE 2013
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei do Senado nº 91, de 2010, que “acrescenta §
9º e § 10º ao ar. 57, da Lei nº 8.213, de 23 de julho de
1991” seja apreciado pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, além da comissão constante do
despacho inicial.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 480, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto
de Congratulações à Rádio Solaris AM, pelo transcurso dos 25 anos de sua fundação, que ocorrerá no dia
26 de maio de 2013.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva a todos os seus funcionários e ouvintes, deverá
ser encaminhada a sua Diretora Maria Teresa Fortuna
no seguinte endereço: Av. Valdomiro Bocchese, 872 –
CEP 95250-000 – Antônio Prado/RS.
Sala das Sessões, 21 de maio de 2013. – Senadora Ana Amélia, (PP-RS).
REQUERIMENTO Nº 481, DE 2013
REQUERIMENTO Nº 479, DE 2013
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei do Senado nº 91, de 2010, que “acrescenta §
9º e § 10º ao ar. 57, da Lei nº 8.213, de 23 de julho
de 1991” seja apreciado pela Comissão de Assuntos

Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações ao Jornal do Comércio, pelo
transcurso dos 80 anos de sua fundação, que ocorrerá
no dia 25 de maio de 2013.
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A homenagem do Senado Federal que é extensiva a todos os seus funcionários e leitores, deverá
ser encaminhada ao seu Diretor – Presidente Mércio
Tumelero, no seguinte endereço: Av. João Pessoa,
1282 – Santana – CEP: 90040-001 – Porto Alegre/RS.
Sala das Sessões, 21 de maio de 2013. – Senadora Ana Amélia (PP – RS).
REQUERIMENTO Nº 482, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto
de Congratulações ao Jornal Expresso Ilustrado pelo
transcurso dos 20 anos de sua fundação, que ocorrerá
no dia 25 de maio de 2013.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva a todos os seus funcionários e leitores, deverá ser
encaminhada ao seu Diretor João Lemes no seguinte
endereço: Rua: Benjamin Constant, 590 – Centro –
CEP 97700-000 – Santiago/RS.
Sala das Sessões, 21 de maio de 2013. – Senadora Ana Amélia (PP – RS).
REQUERIMENTO Nº 483, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações ao GBOEX – Presidência de
Seguro Pessoais, pelo transcurso dos 100 anos de
sua fundação que ocorrerá no dia 24 de maio de 2013.
A homenagem do Senado Federal que é extensiva a todos os seus funcionários e colaboradores,
deverá ser encaminhada ao seu Diretor – Presidente
Sérgio Luis Lhullier Renk no seguinte endereço: Rua
Sete de Setembro. 604 – Centro CEP: 90010-190 –
Porto Alegre/RS.
Sala das Sessões, 21 de maio de 2013. – Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência encaminhará os votos
solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Continuando, portanto, a chamada dos
oradores, chamo agora o Senador Mário Couto, como
Líder da Minoria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, venho a esta tribuna na tarde de hoje
para falar sobre a violência que toma conta deste País;
falar da irresponsabilidade do Governo, um governo
totalmente perdido, que tem a vontade de acabar com
o Bolsa Família e diz que as reportagens são fruto da
invenção do PSDB. É um Governo altamente incom-
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petente. Em qualquer área que você possa observar,
você enxerga o Governo da Presidenta Dilma com a
sua incompetência.
Brasileiros e brasileiras, tombam nas ruas milhares de brasileiros por dia. As estatísticas são as piores
possíveis. Segundo a última estatística, feita em 2010,
tombaram, nas ruas, 36.792 pessoas, mortas por armas de fogo, à bala.
É um País totalmente perdido; um País com uma
inflação que bate na porta de todos os brasileiros. A
inflação perdeu o controle. O PIB não alcança as metas de jeito nenhum. A infraestrutura do País não existe, e os brasileiros são assassinados como se fosse
uma guerra.
Quase 40 mil pessoas são assassinadas por
ano nesta Pátria querida, nesta Pátria amada chamada Brasil.
O Governo Federal tinha em mãos, para investir
na segurança, R$3 bilhões, mas a sua incompetência,
o seu desmazelo, o seu interesse em proteger a sociedade brasileira levou-o a só gastar a metade desse
dinheiro. Os Estados não recebem dinheiro público
para combater a segurança, e a criminalidade avança
a cada instante.
Eu pergunto à senhora dona de casa, eu pergunto
ao senhor dentista, eu pergunto ao senhor trabalhador se vocês têm coragem de andar depois das dez
horas da noite nos subúrbios da cidade. Eu pergunto
ao Brasil que mora no interior, aos professores, aos
alunos, se têm coragem de andar nas ruas depois das
dez horas da noite.
E a maioridade penal? E a maioridade penal,
Presidente? Quanta irresponsabilidade do Governo da
Presidenta Dilma, que não assume a responsabilidade
de mandar uma medida provisória nesse sentido, para
que essa juventude que mata, essa juventude que assalta, possa diminuir a sua violência.
Ô Governo infeliz! Quanto tempo ainda vais demorar no poder? Quanto tempo ainda teremos para
sofrer nesta Pátria querida?
Maioridade penal. Eu vou ler aos brasileiros a
maioridade penal no mundo inteiro. No Brasil, é até
18 anos. A maioria dos crimes cometidos aqui, no
Distrito Federal, na Capital deste País, foram cometidos por menores. Os bandidos contratam os menores
para matarem porque sabem que, com os menores,
nada acontece, a pena é amena, a pena é pouca. O
traficante usa o menor para fazer o tráfico de drogas.
Só a senhora, Presidenta, não vê isso. Olha, Brasil...
Presidente Mozarildo, consulto V. Exª. Só faltam
quatro minutos para a minha fala? Parece algo errado.
Eu tenho ainda mais catorze minutos. Obrigado.
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Vamos começar pela Europa. Olhe, Presidenta
Dilma, aqui, no Senado Federal, existe uma emenda
à Constituição brasileira, datada de 1999, pelo então
Senador Arruda, tratando desse assunto de maioridade penal. Mas não foi à frente. Nós temos que tirar da
Constituição brasileira para depois, então, entrarmos
em um projeto de lei. Mas não se tirou até hoje. Não se
teve a responsabilidade de tirar até hoje. Poucos países
têm a maioridade de 18 anos de idade. Na América
Latina, só dois países têm maioridade de 18 anos, que
é o arcaico Peru e o Brasil da administração da Dilma.
Olhem, brasileiros, onde estamos. Olhem, brasileiros, aonde chegamos. Todos evoluíram. Aqui, o
menor mata a todo instante e a toda hora, porque
sabe que não vai ser penalizado. Pasmem, senhoras
e senhores, brasileiros e brasileiras: crimes bárbaros,
os crimes mais bárbaros, neste País, são cometidos
por menores.
Agora mesmo, há poucos dias, uma profissional
dentista foi queimada viva por um menor, que não tinha 18 anos de idade. Estupros, mortes, roubos, todos
feitos por meninos com menos de 18 anos de idade.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Precisamos, Sr. Presidente… Estou entrando aqui com o
documento pedindo que o Senado Federal acelere a
votação das emendas à Constituição, ou da emenda
à Constituição que existe aqui neste Senado.
Vou deixar, Presidente, a minha parte, o meu
dever cumprido, endereçando um documento a esta
Mesa, pedindo para que a gente mude a Constituição
e faça como todos os países do mundo fizeram, ao
diminuir a maioridade penal.
Eu vou ler aqui, Sr. Presidente, sobre a Europa: a
Alemanha, até 14 anos; a Dinamarca, 15 anos; a Finlândia, 15 anos; a França, 13 anos; a Itália, 14 anos;
a Noruega, 15 anos; a Polônia, 13 anos; a Escócia, 8;
a Inglaterra, 10 anos.
Dilma! Ei, Dilma! Acorda, Dilma! Os brasileiros
não podem morrer, como estão morrendo, no meio da
rua, assassinados por menores, Dilma. Acorda, Dilma.
Sabem por quê, brasileiros e brasileiras? Sabem por
quê? Porque a Dilma tem um carro de luxo; porque a
Dilma tem segurança. A Dilma tem cem funcionários
no seu palácio. Cem funcionários! Só de seguranças,
a Dilma tem mais de trinta seguranças por dia. Anda,
Dilma! Vai para o interior andar depois das dez horas.
Não precisa colocar sapato alto, não. Vai de sapato
baixo mesmo, para aprenderes a correr de marginal
menor. Tu precisavas pegar uma carreira, Dilma, de
um menor de 15 anos, 16 anos, para respeitares o
povo brasileiro.
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Na Inglaterra, Srªs e Srs. Senadores, 10 anos de
idade. Hoje, meu querido Senador, um menino de 18
anos não é mais menino. Nós estamos na era da informática. A cabeça de um garoto de vinte, trinta anos
atrás, não é a mesma cabeça de um garoto de hoje.
Não é a mesma. O garoto de 18 anos de idade, hoje,
não pode ser considerado um garoto.
Inglaterra , 10 anos de idade – 10 anos de idade!
Rússia, 14 anos; Suécia, Ucrânia, 10 anos também;
África do Sul, 7 anos; Argélia, 13 anos; Egito, 15 anos;
Etiópia, 9 anos; Marrocos, 12 anos; Nigéria , 7 anos; 7
anos na Nigéria! E aqui, 18 anos.
Um garoto de treze, catorze, quinze, dezesseis
anos sobe o morro. No morro, o traficante pega esse
menino de quinze, dezesseis anos de idade, sabendo
o traficante que esse menino não é penalizado. Põe o
revólver na mão do menino, põe a droga no bolso do
menino e usa aquele menino para cometer o crime,
sabendo que esse menino não pode ser penalizado.
As estatísticas mostram o nosso atraso. As estatísticas mostram a irresponsabilidade do Governo
Federal. O Brasil passou a ter uma guerra por dia.
São 40 mil, Brasil – estatística de 2010. Hoje, deveremos estar nos 50 mil assassinatos por bala neste
País. É ou não é uma guerra? É ou não é uma guerra? E a maioridade penal de 18 anos de idade, Brasil.
Este Congresso Nacional, brasileiros e brasileiras,
não pode mais se omitir de discutir esta matéria. Temos
que colocá-la na pauta agora, já, emendar a Constituição brasileira. Temos que diminuir essa maioridade
penal. Temos que acabar com o crime da juventude e
dos meninos que se dizem meninos. Na era da informática, um menino de dez anos...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Senador Mário Couto, permita-me que
eu registre, atrapalhando um pouco o seu discurso, a
presença dos estudantes do curso de Direito das Faculdades Integradas Vianna Júnior, de Juiz de Fora,
Minas Gerais.
Sejam bem-vindos ao nosso plenário.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª quer me apartear, Senador Ricardo Ferraço? V.
Exª quer-me apartear?
Brasileiros e brasileiras, eu vou mostrar uma estatística do Distrito Federal. O brasileiro e a brasileira
andam nas ruas com uma espada na sua cabeça. Eu
duvido, de sã consciência, quem não sai da sua casa
hoje, nesta Pátria, com medo de não ser assaltado
ou morto ou morta. Eu duvido. Só existe uma pessoa
que não tem medo: é a Dilma, porque tem muitos seguranças. O resto dos brasileiros e brasileiras andam
sobressaltados.
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Olha, Sr. Presidente, na cidade da Dilma, onde a
Dilma mora – na cidade da Dilma, no Distrito Federal.
Eu fui pegar, Presidente, o Distrito Federal exatamente
para mostrar, Senador Ferraço, na própria cidade da
Presidenta, onde ela mora, quantos morrem. Distrito
Federal, mortes, 2012: houve um aumento de 51%
com relação a 2011, 312 mortes por bala. No Distrito
Federal, onde a Presidenta da República mora. É um
absurdo! É um absurdo!
O brasileiro sofre, o brasileiro clama, o brasileiro
pede, o brasileiro confia nas pessoas que elegeu, mas
não tem resposta. Hoje, além de cairmos nas ruas, assassinados pelos jovens – principalmente pelos jovens!
–, o Brasil, Presidente, não tem condição de buscar a
infraestrutura necessária para conter a inflação. Misture a fome com a morte, Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não
adianta aumentar a Bolsa Família: você dá de um lado
e tira do outro. A fome e a miséria, com esta inflação,
estão fazendo assim na porta dos brasileiros. Tem, sim,
Presidente! Tem, sim – e eu provo –, brasileiro morrendo de fome neste País! E o Governo é mentiroso!
O Governo mente, porque o Governo diz que acabou
com a miséria. É o petista, é o PT, que sabe mentir
mais do que ninguém. É a habilidade dos petistas, que
sabem mentir mais do que ninguém.
Sr. Presidente, para descer, vou ler um documento e entregá-lo a V. Exª para que possa levá-lo ao
Presidente do Senado.
Sr. Presidente...
Com a lida deste documento, desço da tribuna,
Presidente. Sei que V. Exª é homem rígido quanto ao
Regimento da Casa. Mas, além de sermos amigos,
somos da mesma região, região sofredora, região que
não é olhada, Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o clamor
social elevado voltou-se indiscutivelmente em
um único foco, Presidente, dar um basta na
violência desenfreada a que está submetida a
população brasileira, principalmente a população pobre deste País. Os anos têm passado,
e nada de concreto é feito para ao menos minimizar essa onda de assassinatos, roubos,
furtos, latrocínios. Tornou-se lamentavelmente
comum ver a banalização da vida quando nos
deparamos a cada dia com os jornais estampando casos que mais se parecem de uma
fronteira de guerra, Sr. Presidente.
Os crimes estão sendo praticados por motivos extremamente fúteis, até (às vezes) por
R$10,00, R$1,00, um cigarro se mata alguém
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no Brasil, e geralmente são menores, Sr. Presidente. O que mais temos notado é que a grande
maioria desses agentes do mal é composta por
menores de 18 anos, invariavelmente na faixa
etária entre 16 e 18 anos de idade. A questão
da menoridade penal há muito deixou de ser
perspectiva; tornou-se um caso permanente que precisa de uma resposta urgente, Sr.
Presidente. Essa resposta está no art. 228 da
Constituição Federal.
Nós temos que tirar da Constituição Federal com
uma emenda à Constituição, Srs. Senadores! É nosso dever, Presidente, fazer isso! E vamos ter que fazer logo, porque só dói, Presidente, quando se sente,
quando é na família, quando o menor mata um irmão
meu, quando atinge um filho nosso, quando a desgraça
é na nossa casa! Quando dói na alma é que se sente
a dor tão forte!
Sr. Presidente, já vou descer.
E isso depende de nós, Senado Federal. Nós
temos que mudar o art. 228 da Constituição Federal, o qual precisa ser alterado urgentemente, a fim de seja reduzida de 18 para 16 anos,
no mínimo, a idade do penalmente imputável.
Diante do clamor social é que requeiro ao Senador Renan Calheiros que, observadas as
regras regimentais e legais, seja constituída
uma comissão de juristas especializados na
área criminal, a fim de que se dê prioridade na
tramitação das propostas de emenda à Constituição Federal que tramitam neste Senado com
vista à redução da maioridade penal.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
permite?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
já estourei o meu tempo. Se V. Exª for breve, e com o
consentimento do nobre Presidente, eu lhe dou com
a maior honra e prazer.
Pois não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador, gostaria de transmitir, primeiro, que, conforme,
ainda na semana passada, o Ministro da Justiça, José
Eduardo Martins Cardozo, aqui esclareceu, é matéria
impossível de ser modificada. Trata-se de cláusula que
o Congresso Nacional não poderá modificar, a questão
da maioridade penal. Em segundo lugar, gostaria de
deixar claro que desde 2003, o primeiro ano que em
se instituiu o Bolsa Família, que resultou dos quatro
programas anteriormente existentes que foram unificados e racionalizados, de 3,5 milhões de famílias que
estavam inscritas e paulatinamente foram aumentando,
hoje são 13 milhões e quase 900 mil famílias inscritas.
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Isso resultou que houvesse, pelos dados do IBGE,
do Pnad e do Censo, uma diminuição, ano a ano, da
chamada pobreza extrema e dos índices de desigualdade. O coeficiente Gini de desigualdade passou de
0,59, em 2001 e 2002, para, no ano passado, 0,519.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Conclua, Senador. Conclua que meu tempo está estourado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Todos
os anos foi diminuindo. É claro, V. Exª tem razão. Ainda
há muitas pessoas muito pobres no Brasil, mas houve
um avanço muito significativo, resultado de projetos de
lei que foram aqui aprovados por todos os partidos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Conclua, Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então
quero dizer que o Programa Bolsa Família, que resultou dos programas que foram implementados durante
os anos 90 por todos os partidos... O PT e o PSDB
foram pioneiros na...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pois
não, Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então
hoje esses programas ainda podem ser aperfeiçoados.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Conclua, Senador. Conclua, se não o Presidente vai
me retirar aqui da...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Era
isso que eu queria respeitosamente transmitir a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Entendi, Senador. Entendi o que V. Exª quer falar. Eu
agradeço o aparte de V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Está
bem.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Entendi perfeitamente o que V. Exª quis falar.
Vou descer da tribuna, Presidente. Eu só fico
triste quando vejo V. Exª dizer que é impossível ser
modificada a situação da maioridade penal.
Pelo amor de Nossa Senhora de Nazaré, a minha
padroeira querida!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Porque é cláusula pétrea.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Que
cláusula pétrea! Eu não quero saber de nada, Senador!
Eu quero saber é que os brasileiros não podem mais
morrer na rua, mortos por menores, Senador! Não diga
uma coisa dessa, pelo amor de Deus! Não faça isso,
Senador! Não diga que este País não pode fazer isso!
Meu Deus do céu! Nada é impossível na vida,
Senador, quanto mais isso!
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Senador, eu não desejo mal a ninguém. Pense
no nosso...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não
pense só em filho de rico, Senador. Pense em filho
de pobre, Senador, em quem o menor mete a faca, o
menor atira na cara, o menor rouba! O menor mexe
com tráfico! E V. Exª vem dizer aqui que é impossível
mudar isso?!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É preciso dar educação adequada a eles.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ah,
Senador! Pare com história, Senador Suplicy! Eu lhe
respeito muito! Eu lhe respeito muito, Senador!
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já demorei muito.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Amorim.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Com certeza, tempo esgotado.
Pois não, Senador Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Sr. Presidente, pela Liderança do PMDB, peço para
fazer uso da palavra no grande expediente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – V. Exª está inscrito aqui pela Liderança,
mas o próximo a falar seria o Senador Jarbas Vasconcelos.
Não se encontra no plenário.
Então seria agora o Senador Paulo Bauer, que
também não está no plenário.
E agora com a palavra o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o assunto que me
traz à tribuna na tarde de hoje é a geração de energia e a necessidade de nós aumentarmos as nossas
matrizes de energia elétrica no Brasil e também nos
demais países que tendem a aumentar a inclusão social e o crescimento.
O exercício do cargo de Senador da República tem
se constituído em grande e profícuo aprendizado pessoal. As diversas oportunidades que já tive de participar
na vida pública me haviam permitido ter sensibilidade
para aquilatar a importância da componente energia
no bem-estar e na qualidade de vida da sociedade.
A minha estada no Senado Federal tem ampliado e
aprofundado esta percepção.
A avaliação da magnitude das reservas energéticas renováveis e não renováveis nacionais me traz
grande otimismo em face dos desafios do crescimento
econômico e do desenvolvimento social sustentável do
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Brasil. Tenho a convicção de que, com o devido aporte
de planejamento, tecnologia e adequada gestão, nosso
País pode ser autossuficiente em energia, no mínimo,
por mais de meio século, o que constitui grande fator
de alavancagem e diferencial competitivo no concerto
das nações.
A autossuficiência energética contribuirá para a
manutenção da nossa vocação pacífica. A interpretação das notícias internacionais cotidianas indica-nos
que a busca da segurança energética pelos países,
visando garantir o suprimento de insumos e fontes
primárias, tem sido provavelmente o maior motivador
das demonstrações de força, ameaças e conflitos internacionais, passados e atuais.
Nesta oportunidade, focarei a energia que será
utilizada pela nossa sociedade sob a forma de eletricidade e as fontes primárias necessárias para a sua
produção.
Em nosso Planeta, 39% da energia elétrica é produzida a partir da queima de carvão; 25% da energia
produzida no Planeta é produzida a partir da queima
do gás ou do óleo; 19% vêm de hidrelétricas; 16%,
nuclear; e 1% vem das demais fontes.
O Brasil constitui honrosa exceção, pois, nos
últimos anos, cerca de 85% da eletricidade tem sido
produzida pela fonte hídrica, limpa, barata e renovável. A necessária complementação térmica requerida
pelo sistema elétrico vem sendo garantida basicamente pelas duas centrais nucleares nacionais, Angra 1
e Angra 2, que, nos últimos três anos, têm batido sucessivos recordes de geração, e pelas termelétricas
a gás. Nos últimos anos, já se verifica uma pequena
contribuição da biomassa e também da energia elétrica eólica, que aponta para a crescente contribuição
dessas fontes no futuro.
Nos últimos 60 anos, Sr. Presidente, houve grande transformação na sociedade brasileira. A população urbana, que representava apenas 20% dos brasileiros, passou a representar hoje cerca de 80%, com
os decorrentes problemas de saneamento básico e
transporte de massa, juntamente com o crescimento
da inclusão social das classes menos favorecidas do
País. Todas essas atividades são intensivas em consumo de eletricidade.
Embora o Brasil esteja em 10º lugar mundial na
produção bruta de eletricidade, nosso consumo per capita nos coloca na 90ª posição. Temos, portanto, que,
paralelamente aos programas de eficiência energética,
como o Procel, que visam reduzir o consumo sem a
perda dos benefícios proporcionados pela eletricidade,
aumentar de forma significativa a oferta, disponibilizando grandes blocos de energia para atender o ine-
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xorável crescimento econômico e o desenvolvimento
social do nosso País.
Embora todas as fontes primárias de energia
devam concorrer na composição da matriz de geração de eletricidade para a produção de grandes blocos de energia elétrica, a prevalência da fonte hídrica
permanecerá pelas próximas décadas. A contribuição
do carvão e da energia nuclear, entretanto, se tornará
crescentemente necessária. Contudo, o uso do carvão
mineral tende a sofrer crescentes restrições políticas e
econômicas, tendo em vista as preocupações ambientais globais com os efeitos das emissões de gás carbônico nas mudanças climáticas. Esse fato faz com que a
energia nuclear tenda a ter sua contribuição ampliada.
As grandes reservas brasileiras de urânio, o domínio tecnológico que o País tem sobre o ciclo do
combustível nuclear e as preocupações com as mudanças climáticas globais são as motivações da presente contribuição.
Nesses últimos 60 anos de transformação econômica e social, o Brasil construiu um formidável conjunto
de hidrelétricas, elevando de cerca de 2 mil para 90
mil megawatts a capacidade de geração instalada. A
maior parte deste grande aumento de capacidade foi
construída em regiões do País nas quais a topografia
era favorável à construção de hidrelétricas, regiões que
haviam sofrido desmatamento em virtude de um ciclo
agropecuário passado. Essas condições especiais minimizaram o impacto ambiental da implantação desse
grande sistema renovável de geração de eletricidade.
A avaliação do potencial hidráulico remanescente
indica que, de forma otimista, poderíamos ainda dobrar
a capacidade hidrelétrica instalada, tratando, com muita
seriedade e racionalidade, a questão socioambiental.
O atendimento às restrições socioambientais fez
com que o estoque de água nos reservatórios das hidrelétricas nacionais tenha se mantido praticamente
constante desde o inicio da década de 1990, o que
trouxe a necessidade de uma contribuição térmica para
garantir o suprimento de eletricidade no nosso País.
No período 2002 a 2012, essa contribuição essencial
oscilou entre 7% e 15%.
Nas condições econômicas atuais, para gerar
com energia firme na base do sistema, as termelétricas que produzem eletricidade a menor preço são as
nucleares, seguidas das que queimam carvão mineral.
O consumo per capita de eletricidade no Brasil é
de cerca de 2.000kWh/ano, muito abaixo do patamar
de 4.000kWh/ano, que caracteriza o consumo mínimo
dos países desenvolvidos, com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) igual ou superior a 0,9. Note-se
que o IDH brasileiro hoje é em torno de 0,8.
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Esse indicador nacional de 2.000kWh/ano encontra-se abaixo da média mundial e é inferior a menos da
metade dos indicadores equivalentes para países que
recentemente ascenderam ao nível de desenvolvidos,
como, por exemplo, Portugal, onde o consumo médio
per capita é de 4.500kWh/ano, e Espanha, 5.600kWh/
ano. Isso sem fazer comparações mais desfavoráveis,
como Rússia, 5.700kWh/ano; Coreia do Sul, 6.400kWh/
ano; França, 7.200kWh/ano; e Japão, 7.400kWh/ano.
Recapitulando, no Brasil, 2.000kWh/ano; no Japão,
7.400kWh/ano. É o consumo per capita da população.
Por outro lado, quando se compara nosso indicador aos da China, 1.300kWh/ano per capita, Índia
500kWh/ano, percebe-se a dimensão do desafio colocado a esses países, muito maior que os colocados
aqui no Brasil, e a vantagem competitiva que temos
em relação a eles.
Aproveitando todo o nosso potencial hidroelétrico,
para atingir o patamar de 4.000kWh/ano per capita e o
correspondente IDH 0,9, precisaremos complementar
o sistema elétrico nacional com pelo menos 15 usinas
térmicas de 1.000MW. Se almejarmos níveis comparáveis aos da Espanha, seriam necessárias cerca de
60 usinas do mesmo porte, e, se nós imaginarmos a
França, teríamos que construir cerca de 100 termelétricas de 1.000MW cada uma delas.
O ciclo de implantação de um empreendimento
para gerar grande quantidade de energia elétrica é de
seis a dez anos, quando se consideram os estudos e
levantamentos preliminares necessários, projeto, licenciamento, construção e início de operação. Isso nos
leva a concluir que, para o planejamento do sistema
elétrico, 10 anos é curto prazo, 30 anos é médio prazo,
e o planejamento a longo prazo, considerando a possível exaustão de alguma fonte primária de energia e
os efeitos das mudanças climáticas, deve ser de, no
mínimo, 50 anos.
Admitindo-se que, até o ano de 2060, a população
brasileira se estabilize em torno de 250 milhões de habitantes, para atingir o mesmo padrão de consumo de
energia elétrica e IDH da Espanha, hoje precisaremos,
portanto, construir a mesma capacidade nuclear que
a França tem neste momento, construída no período
1970-1995. Para atingir os padrões da França atual,
a expansão da capacidade nuclear necessária seria
equivalente àquela que os Estados Unidos da América
construíram entre as décadas de 1950 e 1990.
As grandes reservas de urânio nacionais somadas
ao domínio tecnológico do ciclo do combustível permitem que tais desafios possam ser superados pelo Brasil
com autossuficiência, sem criar dependência de fontes
primárias importadas. Mais ainda, esses dois fatores
permitem que o País atenda às suas necessidades
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simultaneamente tendo uma participação significativa
no mercado internacional desse energético.
As características geológicas do solo nacional
fazem crer que somente a Austrália, com seu aproximado milhão de toneladas conhecidas, poderia nos
superar em termos de reservas minerais de urânio.
Às atuais 310 mil toneladas comprovadas, deverão se
somar pelo menos 800 mil toneladas adicionais, hoje
ainda especulativas, mas com grande possibilidade de
serem confirmadas.
Essas reservas comprovadas equivalem a 238
anos de operação do gasoduto Bolívia-Brasil (25 milhões de metros cúbicos por dia) ou a 46 anos de
abastecimento de toda a Europa com gás proveniente da Rússia (130 milhões de metros cúbicos por dia),
supondo que todos estes fossem utilizados para a
geração elétrica.
Se considerarmos adicionalmente as reservas
brasileiras especulativas, elas seriam equivalentes a
164 anos de abastecimento da Europa com o gás russo.
Em termos de geração de recursos financeiros,
a cotação da tonelada de urânio no mercado spot valora as reservas brasileiras comprovadas em mais de
US$30 bilhões. Considerando as reservas adicionais
especulativas, essa valoração chegaria a mais de
US$100 bilhões.
Em termos de potencial energético, as reservas
nacionais de urânio comprovadas equivalem a cerca
de 7 bilhões de barris de petróleo. Se considerarmos
também as reservas adicionais especulativas, essa
equivalência seria de 25 bilhões de barris.
As estimativas das reservas de óleo do pré-sal
divulgadas pela mídia variam de 19 bilhões de barris
(campos de Tupi, Iara e Parque das Baleias) até 50 bilhões de barris. Verifica-se, portanto, que as reservas de
urânio brasileiras têm dimensões muito significativas.
A dimensão das reservas nacionais de urânio e
a provável liderança mundial do Brasil na posse desse
valiosíssimo recurso mineral energético, associada ao
domínio tecnológico do seu processamento, fazem-nos
crer que seria do maior interesse nacional iniciar uma
ampla discussão sobre sua exploração, similar àquela
que hoje está em curso no País sobre as reservas de
petróleo do pré-sal.
Essa discussão deverá, inicialmente, estabelecer diretrizes para a expansão do parque de geração
nuclear brasileiro em longo prazo, incluindo o Plano
Decenal de Energia e o Plano Nacional de Energia.
Definidas essas necessidades, será possível passar
à discussão do uso das reservas de urânio nacionais,
estabelecendo-se modalidades adequadas de exploração que permitam garantir a autossuficiência e o
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retorno social sustentável desta atividade econômica,
também em longo prazo.
Seria, portanto, Sr. Presidente, altamente desejável o estabelecimento e a formalização de um programa nuclear brasileiro de longo prazo.
No Governo do Presidente Lula, foi criado o Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro,
por decreto, em 18 de junho de 2008. Esse Comitê,
coordenado pela então Ministra-Chefe da Casa Civil,
hoje nossa Presidenta da República, Dilma Rousseff,
foi bastante ativo em 2008, sendo muitas das realizações do setor nos últimos anos decorrentes das profícuas discussões entabuladas no seu âmbito e das
diretrizes então emanadas pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. As atividades desse
conselho, entretanto, foram descontinuadas em 2009.
O cenário atual recomenda que as atividades desse
conselho sejam retomadas.
Concluo, Sr. Presidente, portanto, chamando a
atenção da nossa Senadora licenciada, Ministra-Chefe
da Casa Civil, para a importância de serem retomadas
as atividades do Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, levando em consideração que o
Brasil é um País que terá um crescimento econômico,
nos próximos anos, acentuado, principalmente pela inclusão social dos seus cidadãos, que, cada vez mais,
passam a consumir energia, e a energia elétrica é uma
matriz de sustentabilidade econômica e social deste País.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Ao
Brasil, que tem, na sua base, a prioridade pela energia
limpa, nós estamos aqui sugerindo as pesquisas e o
desenvolvimento para nós gerarmos energia nuclear.
Também temos aí uma energia limpa, talvez uma das
mais limpas no Planeta.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Uma boa tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Parabéns pelo seu pronunciamento, Senador Sérgio Souza.
Concordo que estamos pisando no melhor solo do
Planeta. Duvido que, em outro canto do mundo, haja tanta
riqueza mineral e natural quanto a que nós encontramos
no nosso solo, no nosso subsolo. Entre elas, estão os
recursos energéticos, como o senhor bem disse – por
exemplo, as jazidas de urânio para uso pacífico, com
certeza. Então, somos extremamente privilegiados, o
que mostra que, se Deus não é brasileiro, Ele não se
esqueceu do povo brasileiro, não; Ele se lembrou muito
bem de todos nós brasileiros e nos colocou exatamente
sobre o melhor solo e subsolo do Planeta.
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O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Passo a palavra, como Líder do PSD, à
Senadora Kátia Abreu. (Pausa.) S. Exª não está no
plenário.
Em seguida, passo a palavra ao Senador Cássio
Cunha Lima, que vai falar pela Liderança do PSDB.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV
Senado, ouvintes da Rádio Senado, o que me traz à
tribuna desta Casa, nesta tarde, foi a série de boatos
que ocorreu no último final de semana em relação à
possível extinção do Programa Bolsa Família.
Diga-se, de passagem, que esse boato não é
novo. Ele apenas ganhou uma proporção diferenciada e
alarmante. Em 12 ou 13 Estados da Federação, verdadeiras multidões compareceram às agências bancárias
realizando mais de 920 mil saques, fruto desse boato.
O primeiro episódio que precisa ser analisado nesse acontecimento é como, no atual Governo, ministros
ou ministras se confundem com militantes partidários,
sem nenhum tipo de constrangimento. Isso salta aos
olhos, chama a atenção em um Governo que fica tão
aparelhado pelo Partido dos Trabalhadores que eles
não conseguem mais distinguir o papel, a responsabilidade, a atribuição de um ministro ou de uma ministra
de Estado do de uma militante política.
O despudor nesse aparelhamento do Estado chegou a essa proporção, porque, na última segunda-feira,
a Ministra Maria do Rosário, através da sua conta no
Twitter, declarou de forma expressa: “Boato sobre o
fim do Bolsa Família deve ser da central de notícias da
oposição. Revela posição ou desejo de quem nunca
valorizou a política.”
É inaceitável! É absolutamente inconcebível que, de
forma – posso dizer, sem pedir vênia – leviana, uma Ministra de Estado proceda a uma acusação dessa natureza,
até porque não é de hoje que esses boatos acontecem.
Na campanha de 2006... Eu que venho, como
V. Exª, Presidente, de um Estado do Nordeste, com o
orgulho de representar a Paraíba nesta Casa e V. Exª,
com igual orgulho – tenho certeza – de representar o
Estado irmão de Sergipe, deparamo-nos todos os dias,
em todos os instantes, com eleitores que indagam,
perguntam sobre a boataria do fim do Bolsa Família.
É em toda eleição e não apenas com relação ao Bolsa Família, que é o que tem mais destaque, é o que
ganha mais ênfase, mas as boatarias ocorrem com a
privatização de Caixa Econômica, com a privatização
de Banco do Brasil, com a suspensão de concursos
públicos, numa negação do próprio debate político. E
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é claro que a origem desses boatos é do Partido dos
Trabalhadores, que está hoje no Governo. Não há do
que duvidar quanto a isso.
Não vou ter a irresponsabilidade de acusar o
Governo, como a lógica recomenda. O boato não circulou pelas redes sociais – e eu acompanho as redes
sociais –, até porque o público alvo do Bolsa Família
não é usuário maciço das redes sociais. Mas não circulou nas redes sociais essa boataria. Ela ocorre no
sábado e no domingo.
E fiz – se não foi formulado ainda, estará sendo,
no mais tardar, amanhã – um pedido de informação à
Caixa Econômica, para que nós possamos ter a informação da Caixa Econômica sobre os últimos 12 meses de
depósito nas contas dos beneficiários do Bolsa Família.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores e telespectadores da TV Senado, digo isso porque, se na sexta-feira
que antecedeu à corrida para as agências bancárias tiver
ocorrido um depósito atípico, fora do calendário normal,
nós teremos um indício muito, mas muito forte, de que
a boataria nasceu, sim, dentro do próprio Governo, que
é o único que tem capilaridade e estrutura para fazer
essa movimentação toda. Nas campanhas de 2006 e
2010, a boataria existia, mas, naquela altura – há de
se reconhecer –, a credibilidade do Governo era maior.
O episódio do final de semana revela outro aspecto.
Toda essa corrida é um voto de desconfiança no Governo. As pessoas já não acreditam no Governo por uma
série de razões, por uma série de motivos, tanto é que
correram às agências. Se o Governo tivesse confiança
e credibilidade, não passaria de um boato. O boato não
teria sido transformado, quase, em uma verdade, com
o volume de saques que se verificou. É a crise de desconfiança, tal qual um banco que tem rumores de quebradeira e seus clientes correm para retirar o dinheiro
porque não confiam mais na instituição bancária.
Foi exatamente o que o povo brasileiro fez; correu às agências, acreditando no boato pela desconfiança, que é crescente hoje no Governo. E por que
população passou a desconfiar do Governo? Porque
simplesmente o Governo está paralisado, o Governo
não consegue responder a demandas que são latentes na nossa sociedade. Quanto aos problemas com
a segurança pública – o principal responsável é, sim,
o Governo Federal, porque de um lado é o que menos
investe nesse setor e do outro lado, a droga, sobretudo
o crack, é a força motriz que multiplica essa onda de
violência pelo Brasil – o Governo Federal, simplesmente, se mantém distante dessa realidade.
Os desafios da educação não precisam ser enumerados.
Na saúde pública, agora outra manobra extremamente sofisticada como jamais vi na história repu-
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blicana do Brasil. Importar médicos cubanos significa
trazer para o Brasil seis mil militantes políticos para
lidar com as camadas mais pobres, em desrespeito
aos médicos brasileiros, em desconsideração a nossa
população, visto que, para esses médicos, o Governo anuncia que não será cobrado o Revalida, que é a
prova, Senador Armando Monteiro, que atesta o nível
de conhecimento desses profissionais.
Curiosamente, eles vêm de Cuba, talvez possam
vir da Venezuela, para fazer esse que reputo o mais
sofisticado procedimento de aliciamento político da
história do Brasil. Virão seis mil médicos para doutrinar, para fazer lavagem cerebral na população mais
frágil e mais carente do nosso País, quando os índices
da Organização Mundial de Saúde apontam de forma
clara que o Brasil tem, sim, uma má distribuição de
médicos. Há uma concentração de médicos, inegavelmente, nos grandes centros e na faixa litorânea do
Brasil, mas temos médicos em quantidade suficiente
para atender a nossa população, o que ocorre é a má
distribuição desses profissionais. Ao mesmo tempo em
que se espalha o boato do Bolsa Família, se anuncia,
por outro lado, a importação de médicos cubanos para
fazer doutrina política. Você vê, cada vez de forma mais
nítida, que, lamentavelmente, nós somos obrigados a
constatar que o Governo já não tem mais um projeto
de Brasil e que possui apenas um projeto de poder. É
um projeto que tenta prevalecer a todo preço, a todo
custo, com qualquer que seja a prática, de aniquilar
reputações, de eliminar adversários. Não faz muito
tempo que este Plenário, sob a batuta do Governo,
tentou impedir a candidatura de Marina Silva porque,
no desejo da Presidenta Dilma, ela vai ser candidata
única, não vai haver contraditório.
O que se pretende é impor um pensamento único,
o que se deseja é uma nação que esteja doutrinada
politicamente por um pensamento que quer impor as
suas convicções das mais diversas formas e de maneira, muitas vezes, extremamente sofisticada.
Vamos olhar para o Brasil de hoje. Inflação em
crescimento, valores da conquista recente do Brasil.
Foi o PSDB, através do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que não apenas criou o real, mas criou
o programa de proteção social, a Rede de Proteção
Social – sim não custa lembrar. O Bolsa Família nada
mais é do que o Bolsa Alimentação, do que o Vale Gás,
do que o Bolsa Escola, agregados em um único programa. Com méritos do Governo do Presidente Lula,
foi ampliado. Mas a gênese, o nascedouro, a origem
desses programas foi no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. E isso só foi possível graças
à estabilidade da moeda, porque não havia punição
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mais severa para o trabalhador e para o povo brasileiro do que a inflação.
E são três os grandes movimentos do Brasil nessas últimas décadas.
Primeiro, nós, povo brasileiro, com o sacrifício de
muitos, com a morte de alguns, com a tortura de tantos,
conquistamos a democracia. Sem ela, não haveria a estabilidade institucional para que pudéssemos avançar no
movimento seguinte, que foi a estabilidade econômica.
Então, no primeiro grande movimento – conquista de todos, repito, conquista de todos, porque o Brasil não foi feito na última década, como dizem os que
estão governando atualmente –, houve a estabilidade
democrática, política.
No segundo movimento, estabilidade econômica,
porque, se não houvesse o controle da inflação, se a
inflação não fosse debelada, nada do que vimos em
termos de avanços… E não temos dificuldades nenhuma de reconhecer os avanços. Temos que olhar para
o futuro. Temos que olhar para o amanhã.
De forma muito hábil, o Governo e o PT comemoram dez anos de presença do PT no Governo, porque
não dá para comemorar isoladamente os dois anos da
Presidenta Dilma. Eles somam a esse período os oito
anos do governo do Presidente Lula, em que havia
um cenário internacional, economicamente falando,
extremamente promissor; em que, indiscutível e inegavelmente, avanços foram registrados.
Agora, é preciso lembrar sempre que esses avanços tinham um piso, tinham um alicerce, um patamar,
que foi exatamente a estabilidade da moeda, que é um
valor nosso. E essa estabilidade da economia foi construída com três princípios: as metas inflacionárias rígidas; o ajuste fiscal; e o câmbio flutuante. Era o tripé de
sustentação dessa política econômica bem-sucedida.
E talvez, dentre tantos outros méritos que o Presidente Lula possa ter tido, um dos maiores foi ter dito:
“Esqueçam o que eu disse no passado; esqueçam o
que eu preguei como oposição, porque agora a regra
será essa”. E o que fez, sabia e maduramente, o Presidente Lula? Manteve, rigorosamente, a base, ou seja,
esse tripé que sustentava a nossa política econômica,
com a presença, inclusive, de Henrique Meirelles, no
Banco Central, Deputado Federal eleito pelo PSDB.
Não apenas incorporou o nosso programa, não apenas
incorporou a nossa proposta de política econômica,
como foi buscar quadros dentro do próprio PSDB para
compor o seu governo. Méritos para Lula.
Muito bem. No atual Governo, o câmbio já não
flutua mais há muito tempo. É um dos últimos remédios
para manter ainda a inflação sob controle. O Governo,
de forma equivocada, utiliza-se do câmbio, para man-
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ter uma pressão inflacionária, em prejuízo de uns e
em favor de outros.
A segunda perna: ajuste fiscal rigoroso. Esse já
foi para o espaço há muito tempo. O Governo Federal,
no ano passado, não conseguiu fazer sequer superávit
primário. Para quem não sabe o que é superávit primário, para quem não conhece essa linguagem mais técnica, traduzindo, digamos assim, é descontar os juros
da dívida e analisar o que o Governo arrecadou e o que
o Governo gastou com o restante, sem computar, sem
calcular as despesas com pagamento da dívida pública.
Pois bem. No campo fiscal, rombo de R$20 bilhões. O Governo não fechou as contas em R$20
bilhões e, ao final do exercício, fez lá uma química
contábil, fez lá uma maquiagem – artificializou o pagamento de dividendos do Banco do Brasil, do BNDES,
da Caixa Econômica, para fechar a conta dos R$20
bilhões. Ou seja, é um Governo que exige responsabilidade fiscal dos Estados, é um Governo que exige
responsabilidade fiscal dos Municípios, mas é o mesmo Governo que rasgou, literalmente rasgou uma das
maiores conquistas do Brasil moderno, que foi a Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Vamos agora para a terceira perna desse tripé:
meta inflacionária. Não apenas o Governo já não atinge a meta da inflação, como ele já atingiu o teto. Em
fevereiro, ao contrário, já ultrapassou o teto da meta
inflacionária e não consegue tratar da nossa economia
de forma conjunta. As ações são estanques: espasmos de desoneração, espasmos de política industrial,
espasmos de estímulo à produção. Na verdade, o que
há é um Governo que não consegue fechar as suas
contas, porque, não faz muito tempo, bateu a casa dos
39 ministérios – 39 ministérios.
Existe uma máquina pública que não para de
crescer, e essa máquina custa para o cidadão. Os
contribuintes pagam e financiam essa máquina, e o
descontrole se revela nas contas públicas que não
fecham. Vou repetir: o Governo não consegue sequer
fazer superávit primário, que é o bê-á-bá, que é o dever
de casa, que é a mais básica das conquistas de uma
gestão fiscal responsável. O mínimo de responsabilidade fiscal que você pode exigir de um governante
é, sem dúvida, atender à meta de superávit primário.
E é esse o cenário com o qual estamos convivendo.
Eu escuto, com muita alegria, o Senador Armando Monteiro.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – Senador Cássio, quero congratular-me com V. Exª. A sua
palavra é sempre muito acatada, porque V. Exª tem uma
liderança em minha região e é uma voz sempre muito
respeitada. V. Exª traz aqui uma preocupação com o
ambiente macroeconômico, e eu quero compartilhar
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com V. Exª essa preocupação. Veja, meu caro Senador
Cássio, em muitos países hoje a política macroeconômica não entra no debate eleitoral e no debate político, porque seu núcleo fundamental é hoje preservado.
Ninguém ousa desafiar os pilares, digamos assim, da
lógica de uma política macroeconômica. O debate se
dá em outros ambientes porque representam algo que
corresponde a uma conquista, a um valor social, a um
reconhecimento amplo de que um país não pode ter
uma trajetória exitosa...
(Soa a campainha.)
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – ...
sem um ambiente macroeconômico saudável e equilibrado. E diz muito bem V. Exª: o que temos hoje é uma
falta de coordenação entre a política fiscal, a política
monetária e a política cambial, porque, além desse tripé, é fundamental que se opere a política com o sentido de coordenação. Por exemplo, a política fiscal não
é consistente com os objetivos da política monetária,
como bem disse V. Exª, porque é uma política fiscal
expansionista, ou seja, propensa a produzir o gasto de
má qualidade, que é o gasto não reprodutivo, o gasto
de custeio. E ficamos com a política monetária que, evidentemente, não pode ficar sobrecarregada. Então, eu
me congratulo com V. Exª. Penso que nós precisamos
convergir nesse debate no Brasil para uma agenda...
(Soa a campainha.)
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – ...
que deve ficar a salvo do debate político momentâneo,
preservando conquistas que são da sociedade brasileira, sobretudo a estabilidade macroeconômica, a
estabilidade monetária, que é algo fundamental para
o País. E quero dizer mais a V. Exª: o Brasil não logrou
ainda a conquista definitiva de um processo que possa
ser considerado de estabilidade plena, porque temos
uma inflação muito alta para os atuais padrões internacionais. Precisamos avançar mais, Senador Cássio,
desmontando inclusive os mecanismos de indexação
que ainda estão presentes na economia brasileira.
Então eu me congratulo com V. Exª. Tenho certeza de
que V. Exª continuará a ajudar no debate desses temas, sempre com a lucidez e com o espírito público
que o caracterizam.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB)
– Agradeço, sensibilizado, Senador Armando Monteiro,
o vosso aparte,,,
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB)
– ... que incorporo ao meu pronunciamento, permita-me,
e que enriquece, engrandece, traz novos argumentos,
argumentos sempre pertinentes, lúcidos.
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E, como o tempo já expira, eu encerro o meu pronunciamento com a contribuição valiosa de V. Exª, apenas concluindo toda a construção desse pensamento.
É chegada a hora de elevarmos o nível da política, de olharmos para o Brasil e construirmos juntos,
como sociedade que somos, mais uma etapa desse
ciclo histórico, que, de forma recente, começa com a
redemocratização, passa pela estabilização da moeda,
da economia, e completa-se com avanços no campo
social, mas que nos aponta a necessidade de construirmos um país moderno e competitivo. E não será
com um projeto de manutenção de poder...
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – ... que faremos o Brasil moderno e competitivo
que nós queremos.
Estaremos nesta Casa e nesta tribuna para fazer
não apenas o bom combate, mas também para realizar o bom debate. E é esse bom debate que estamos
propondo, para que práticas como a que aconteceu no
último final de semana, de boatos, independente de
sua origem, não sejam atribuídas à oposição, como
fez uma ministra de Estado, confundindo-se, surpreendentemente, com uma mera militante política. O Brasil
não tolera mais essa prática.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Senador Cássio Cunha Lima, nós agradecemos o seu pronunciamento.
Logo saberemos a origem de toda essa maldade,
como disse a Presidente Dilma, já que a Polícia Federal foi acionada e deve ter começado as investigações
sobre a origem de tudo isso.
Sobre a importação de médicos, não creio que
esse seja o melhor caminho. Eu acho que devemos
ter, sim, uma política de recursos humanos que valorize todos os profissionais da saúde, entre eles médico,
enfermeiro, que determine carga horária, que crie, realmente, uma política incentivadora e fixadora desses
profissionais no nosso Sistema Único de Saúde. Com
certeza, esse é o caminho.
Não creio que seja importando que vamos também
resolver. E é inimaginável pensar que qualquer profissional médico, por exemplo, venha a este País exercer
a Medicina e não tenha que se submeter ao exame Revalida. Isso seria dizer que a lei é só para alguns, não é
para todos. Nem passa pela minha cabeça o Governo
aceitar uma situação como essa. Eu acho que isso é
inconcebível, porque, verdadeiramente, a lei tem que
ser para todos, inclusive para todos os profissionais que
aqui queiram realmente trabalhar e constituir família.
Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos.
(Pausa.)
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Não estando S. Exª no plenário, passo em seguida a palavra ao Senador...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Pois não.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Após o Senador Ferraço, com o maior prazer.
Eu gostaria só de examinar se estou inscrito pela
Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Senador Wellington Dias, o senhor estava inscrito, mas já passou. Alguém que me antecedeu
já deve ter chamado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Então gostaria de pedir a reinscrição, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Está solicitada a reinscrição.
Passo a palavra ao Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente, Senador Eduardo Amorim.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
naturalmente, como um representante do Espírito Santo, Estado que, nos últimos anos, se apresentou ao
País como grande produtor de petróleo e gás, o que
representa um novo, decisivo e relevante ciclo econômico em nosso Estado, não apenas por ser importante
para a economia do meu Estado, mas também por ser
um tema da maior relevância, por ter uma importância
estratégica para o nosso País, acompanhei, de perto,
na semana passada, a 11ª rodada de licitações de blocos exploratórios de petróleo e gás realizada, enfim,
pela Agência Nacional do Petróleo.
O Brasil, a meu juízo, não marcou apenas um
gol, Sr. Presidente; eu acho que o Brasil marcou uma
goleada.
É fato que depois de um jejum de cinco anos sem
oferta de novos blocos no mercado, e cinco anos sem
concessões, os investidores tiraram nessa 11ª Rodada
todo o atraso de que o nosso Brasil necessitava. Entre
uma rodada como essa e a efetividade do processo
de produção, nós teremos um período de pelo menos
cinco a sete anos.
A Agência Nacional do Petróleo teve uma arrecadação recorde de R$2,8 bilhões com a venda de
142 blocos exploratórios. O ágio sobre o preço mínimo
estabelecido para a concessão das áreas chegou a
aproximadamente 800%, inegavelmente um sucesso
sem precedentes. O volume de investimentos previstos
nos blocos arrematados é da ordem de R$7 bilhões.
Todos esses dados já devem efetivamente ser do
conhecimento das Srªs e dos Srs. Senadores e de to-
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dos aqueles que acompanham de perto este que é um
tema muito relevante e importante para o nosso País.
O que pretendo aqui não é reprisar esses dados; o que
pretendo aqui é chamar a atenção para pelo menos
duas questões que considero da maior importância na
11ª Rodada feita pela Agência Nacional do Petróleo.
A primeira delas, Sr. Presidente, é o sucesso da
estratégia de desconcentrarmos as áreas exploratórias.
Como decorrência do avanço dos estudos geológicos,
foram ofertadas áreas fora do eixo tradicional – São
Paulo, Rio de Janeiro e o meu Espírito Santo. Onze
Estados foram contemplados e a vedete da rodada foi
a margem litorânea que vai do Rio Grande do Norte
até o Amapá, margem conhecida como setentrional.
Além disso, foi possível registrar que o Brasil não
se resume ao pré-sal; ou não se resume ao pós-sal,
em que pese toda a importância dessa descoberta
para o Brasil.
Foi grande o interesse por áreas terrestres, onde
a Bacia do Parnaíba foi destaque, mas também foi
grande o interesse por blocos em águas rasas e águas
profundas. Foi muito gratificante ver o interesse de investidores por áreas localizadas nos Estados do Maranhão, do Ceará, e do Piauí.
Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o que já
está hoje sendo produzido no Brasil representa apenas
5% das bacias sedimentares. Eu me congratulo muito
com o meu amigo, o Senador Wellington Dias, por ver
o Piauí sendo destaque, não apenas o Piauí, o Delta do Parnaíba, o Maranhão, enfim, a ANP aceitando
essa reivindicação que fazíamos e fazemos sempre em
nossos debates, sobretudo na Comissão de Assuntos
Econômicos, para que a pesquisa e a exploração possam ser desconcentradas. Quer dizer, hoje, a produção
de petróleo e gás está concentrada em torno do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Esses dois Estados
representam 89% da produção nacional de petróleo e
aproximadamente 56% da produção de gás. Por que
razão? Porque a Agência Nacional do Petróleo, ao longo dos últimos anos, não desconcentrou a exploração
de petróleo e gás em todo o território brasileiro.
Ouço, com prazer, o meu querido amigo, estimado, Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador
Ferraço, primeiro, quero reconhecer o trabalho de V.
Exª no sentido de que se tenha essa expansão dessa riqueza no Brasil. Mais ainda, creio que o que não
podemos perder na história é exatamente esse início,
e é preciso reconhecer aqui... Eu me lembro, quando
era Governador, em 2003, no segundo semestre, já
depois da eleição, de uma pesquisa de um cidadão
com quase 100 anos de idade. Ele chegou e disse:
“tenho uma esperança em você, já falei com outros
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governadores do Piauí, e ninguém nunca me levou a
sério”. E me entregou um documento, uma pasta: “sou
pesquisador do Departamento de Mineração [parece-me que era o nome anterior da Petrobras], e o seu
Estado tem gás e petróleo”. Eu fiquei olhando, e ele
me disse: “eu sei que você não vai acreditar, mas vá à
Agência Nacional do Petróleo que você vai encontrar
esse documento, este aqui é uma cópia”. Conversei
com o Presidente Lula. Na época, era o Alexandre da
ANP, depois o Haroldo Lima, e localizaram. O Presidente Lula autorizou R$84 milhões para fazer a pesquisa na Bacia do Parnaíba, se confirmando Capinzal
do Norte, inicialmente, no Maranhão, que já está em
fase de exploração, e agora comemoramos esse êxito
de 14 lotes do lado do Piauí, 6 no lado do Maranhão,
já vai entrar na segunda rodada com o gás do xisto, e
em mar. Então, creio aqui defender que, de um lado,
o Brasil precisa tocar as explorações das áreas já conhecidas, manter e completar a pesquisa, não só para
gás e petróleo, mas para todos os minérios nas outras
áreas. Parabéns a V. Exª. Comemoro também as importantes vitórias do Espírito Santo.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Vale lembrar, Senador Wellington Dias – e V. Exª foi
um protagonista dos debates que nós fizemos aqui no
Senado, infelizmente, em campos divergentes, mas
democráticos e civilizados –, que nós vivemos aqui,
talvez, o maior conflito federativo deste mandato que
estamos a exercer. V. Exª representando o Piauí, eu
representando o Espírito Santo, mas nós dois, e tantos
outros Senadores, representando o País.
Na prática, o que podemos perceber é que a concentração das pesquisas, da exploração e produção de
petróleo em poucos Estados serviu para potencializar
esse conflito que vivemos aqui. É previsível, é natural,
já é possível perceber uma distensão nas relações federativas, dentro e fora do Congresso Nacional. Isso
vai nos levar a um ambiente de maior racionalidade
nesse debate, não apenas na distribuição dos nossos
royalties, mas naquilo que é um debate fundamental
que precisamos fazer, que diz respeito à aplicação
desses royalties. Até porque muitos dos Estados que
se posicionaram naquele momento como não produtores, agora vão se posicionar como Estados produtores. Isso, seguramente, vai ter como conclusão e
como resultado a distensão desse ambiente político,
considerando que muitos Estados federados terão
acesso a essa riqueza, que poderá favorecer e fortalecer o desenvolvimento econômico e social em mais
Estados, em mais regiões do nosso País.
Essa, por si só, já teria sido, a meu juízo, uma
grande vitória a comemorar na 11ª Rodada de Licitação feita pela Agência Nacional do Petróleo. Esse foi
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um importante passo. Mas não apenas esse – não
apenas esse! Acho que há outra lição sobre a qual nós
precisamos refletir, sem dar lugar a questionamentos
ideológicos, sem reavivar debates infrutíferos.
A Agência Nacional do Petróleo mirou na eficiência, mirou nos resultados e, por isso, garantiu sucesso
na 11ª Rodada, usando o velho, mas bem sucedido, e
vitorioso processo de licitação por meio das concessões. O mesmo utilizado nos dez leilões anteriores,
que produziu um excepcional resultado não apenas
ao nosso País, mas também possibilitou um resultado
excepcional para a Petrobras, pois foi nesse ambiente
que vimos os resultados, a produtividade, a eficiência
de a Petrobras ampliar-se de maneira exponencial.
O leilão trouxe de volta ao Brasil a gigante americana ExxonMobil, a maior empresa de petróleo do
mundo, além de ter atraído outros investidores de
grande porte, como a francesa Total e a Inglesa British Petroleum.
Boa notícia foi também a participação de várias
empresas privadas brasileiras como a Petra, a Ouro
Preto, até mesmo a capixaba que nos orgulha Imetame,
principalmente em campos de terra; até mesmo a OGX
surpreendeu com a compra de muitos blocos e também
a Petrobras, que arrematou 34 blocos de forma isolada
ou em consórcios com diversos agentes privados.
Se os acertos do leilão de ontem foram visíveis,
eles merecem também, de nossa parte, acho eu, uma
reflexão cuidadosa. Quantos bilhões, Sr. Presidente,
quantos bilhões deixamos de arrecadar nos últimos
cincos anos com a suspensão das rodadas de licitação
de petróleo e gás? Para um palpite conservador, pouco
ousado, perdemos, pelo menos, R$10 bilhões para os
cofres da União e tantos outros recursos que, naturalmente, seriam investidos na atividade econômica. E o
prejuízo não pode ser medido apenas pelo que deixamos de arrecadar em bônus de assinatura, é preciso
levar em conta a estagnação da produção nesses últimos cinco anos, inclusive a queda, pequena é verdade,
mas a queda de 2% que observamos no ano de 2012.
Neste ano de 2013, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pasmem: as áreas concedidas em exploração
resumem-se a um quarto, a 25% daquilo que nós, brasileiros, explorávamos cinco anos atrás. Andamos de lado.
Perdemos tempo, e esta reflexão precisa ser observada.
Outro dado revelado em artigo do Prof. Adriano
Pires: no ano passado, as cinco maiores empresas de
petróleo do mundo investiram, Sr. Presidente, US$100
bilhões em todo o mundo. Nenhum centavo, evidentemente, foi investido em nosso país, não gerando aqui
atividade econômica nem multiplicando as oportunidades para os brasileiros, por uma simples razão: os
leilões estavam suspensos.
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As grandes empresas saíram do Brasil em busca das oportunidades crescentes em outros países,
em outras regiões. Mas o maior prejuízo ficou com as
pequenas e médias empresas, que ensaiaram, que
se organizaram, que se planejaram para participar do
setor. Várias dessas pequenas empresas, que dariam
uma diversificação a esse mosaico, simplesmente não
tiveram fôlego para sustentar esse jejum de cinco anos
sem que nós pudéssemos disponibilizar qualquer tipo
de concessão, de rodada, de concorrência para ampliarmos a produção de petróleo.
Se a perda, enfim, de bônus foi grande, a perda
substancial foi de atividade econômica, de novos negócios, de empregos bem remunerados e de qualidade.
Esse, sim, foi um prejuízo que nós precisamos considerar e sobre o qual precisamos refletir.
As licitações foram interrompidas após a descoberta do pré-sal, em meio às mudanças do marco
regulatório do setor, da discussão acalorada em torno
dos modelos de concessão e de partilha, e da pressão
pela redistribuição de royalties. Ficamos aqui perdidos
em conflitos ideológicos.
O sucesso, mais uma vez, vem garantindo o velho modelo das concessões – velho, porém ousado;
velho, porém contemporâneo. E esse é o mesmo antagonismo e é até contraditório. Porque ele é velho, ele
é ousado, mas é o que deu certo não apenas nos dez
anos anteriores, mas agora na 11ª Rodada.
Estou convicto, Srªs e Srs. Senadores, de que
chegou o momento, enfim, de termos a humildade suficiente para rever nossas escolhas e refletir acerca delas.
A escolha ou as escolhas que fizermos agora
terão enorme impacto na vida, no cotidiano e no dia a
dia das futuras gerações. Por que mudar um modelo
que vem se comprovando como positivo e como vitorioso? Por quê, a não ser por um embate ideológico,
insistirmos numa mudança cujos resultados ainda são
absolutamente incertos e duvidosos?
É com base nessa reflexão, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, que apresentei no final do ano passado,
aqui no Senado, projeto que adota o regime de concessões como modelo único para produção e exploração
de petróleo, tanto na camada pré-sal quanto na camada
pós-sal, regime único por ter se apresentado vitorioso.
Assim, o PLS 416, de 2012, estabelece a concessão como modelo contratual tanto para o pós-sal
quanto para o pré-sal.
E aqui eu aproveito a oportunidade para reivindicar do meu querido Presidente, amigo, querido e
fraterno, Senador Vital do Rêgo, que nós possamos
distribuir este projeto na Comissão de Constituição e
Justiça, para que ele possa tramitar; que possamos, na
Comissão de Assuntos Econômicos, fazer um debate
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técnico e um debate político, aliando a boa política e
a boa técnica, que poderá produzir, estou convencido
excepcionais resultados para o nosso País.
Será, enfim, necessário, obviamente, aperfeiçoar
o regime de concessões ao tamanho do potencial das
reservas do pré-sal, mudanças devidamente previstas
em nosso projeto – e de forma alguma nos colocamos
como donos da verdade, mas como proposta para que
esse debate possa ser enfrentado e aprofundado –, que
também tem o cuidado de assegurar que novas áreas
exploratórias sejam oferecidas de modo mais disperso
pelo território nacional. E, desse modo, manter como
contínua e permanente a decisão acertada da Agência
Nacional de Petróleo em desconcentrar a pesquisa a
exploração no território brasileiro.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– E já caminho para o encerramento, Sr. Presidente.
Aliás, é comprovado que a maior riqueza do petróleo vem das oportunidades de negócios, e da geração de emprego e renda, infinitamente maiores que
a distribuição das rendas governamentais.
Insisto: precisamos mirar os resultados. Fortalecer
a indústria do petróleo e gás, com a geração de mais
oportunidades, de modo a dar ao arranjo econômico
mais dinamismo, inclusive mais transparência. Fortalecer sempre a Petrobras – orgulho nacional e de todos
os brasileiros – e a harmonia entre os Estados federados. Ao fortalecer a harmonia, nós estamos também
aprofundando este grande arranjo em torno do Pacto
Federativo e da solidariedade federativa. Enfim, fortalecer a estratégia de conduzir a economia brasileira
para um maior crescimento, para uma proteção ainda
mais forte, neste momento de tantas incertezas e de
tanta insegurança no cenário internacional.
Sr. Presidente, é essa a manifestação que faço. É
essa a reflexão que trago. A 11ª Rodada precisa – acho
eu – entrar na agenda do Senado Federal. Os seus ensinamentos, aquilo que vem dando certo, esta é uma
reflexão e, muito mais do que uma reflexão, este é um
debate que o Senado Federal precisa fazer em torno desta
riqueza, que é uma riqueza que pode, enfim, se traduzir...
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– ... na multiplicação das oportunidades para os brasileiros. Mas é sempre bom lembrar: mundo afora, há países
que são ricos em petróleo, mas sua gente, seu povo, sua
sociedade estão mergulhados na miséria por conta dos
equívocos nas escolhas das governanças em torno deste
que é um recurso muito importante para o nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
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Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, o
Sr. Eduardo Amorim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Os cumprimentos ao Senador Ricardo Ferraço, pelo seu brilhante pronunciamento nesta tarde.
Passo a palavra, agora, ao Senador Eduardo
Amorim...
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – ... que vai falar pela Liderança do PSC.
Pela ordem, Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu
requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam apresentadas congratulações ao doutorando pela Universidade Federal de
Goiás, Eduardo Martins de Sousa, do Programa de
Pós-Graduação em Medicina Tropical da Universidade Federal de Goiás, por seu trabalho de avaliação
do sistema imunológico no tratamento da tuberculose.
O prêmio foi concedido pela Sanofi (empresa
multinacional farmacêutica com sede em Paris) e pelo
portal Medical Services.
A redução pela metade da incidência da tuberculose no mundo é uma das Metas de Desenvolvimento
do Milênio e é prioridade do Ministério da Saúde do
Brasil desde 2003, sendo uma das cinco doenças prioritárias do Ministério, no seu tratamento.
A importância da pesquisa premiada, portanto,
está no fato de que ela abre a possibilidade da criação,
pelo Brasil, de uma nova vacina para tuberculose, assim
como uma nova ferramenta para auxiliar o diagnóstico.
Será a primeira vacina BCG recombinante brasileira.
Muito obrigada.
Peço desculpas ao Senador Amorim por impedir
o seu discurso imediato.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Não, foi muito justo.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 484, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam apresentadas congratulações ao Doutorando pela Universidade Federal
de Goiás, Eduardo Martins de Sousa, do Programa
de Pós-graduação em Medicina Tropical da Universidade Federal de Goiás, por seu trabalho de avaliação
do sistema imunológico no tratamento da tuberculose.
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O prêmio foi concedido pela Sanofi (empresa multinacional farmacêutica com sede em Paris) e pelo portal
Medical Services.
Justificação
A redução pela metade da incidência da tuberculose no mundo é uma das metas de desenvolvimento
do milênio e é prioridade do Ministério da Saúde do
Brasil desde 2003, sendo uma das cinco doenças prioritárias do Ministério.
No Brasil tem havido, em média, 69 mil casos novos de tuberculose, por ano, com 4 mil e 600 mortes.
É a quarta causa de mortes por doenças infecciosas
e a primeira causa de mortes por doenças com AIDS.
Se considerarmos as condições econômico-sociais da população brasileira, 28% da população infectada pela tuberculose no Brasil vivem em situação de
pobreza e 14% recebem o Bolsa Família.
Todas as pesquisas da Organização Mundial de
Saúde colocam a tuberculose como uma doença infecciosa que representa um dos principais desafios sociais,
econômicos e de saúde pública no mundo, neste século
XXI. Em todo o mundo são 10 milhões de novos casos
e 3 milhões de mortes por ano. O que significa 18% de
todas as mortes de adultos entre 15 e 59 anos.
A importância da pesquisa premiada, portanto,
está em que ela abre a possibilidade da criação, pelo
Brasil, de uma nova vacina para a tuberculose, assim
como uma nova ferramenta para auxiliar o diagnóstico.
Será a primeira vacina BCG recombinante brasileira.
Sala das Sessões, – Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Senadora Lúcia Vânia, V. Exª será atendida, na
forma do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Com a palavra, o Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado,
espectadores da TV Senado, como, por exemplo, o
ex-Prefeito de Frei Paulo, José Arinaldo – o pai –, que
neste momento, com certeza, está nos assistindo; todos que nos acompanham pelas redes sociais, quero
registrar a presença do amigo e Prefeito José Arinaldo,
que ali se encontra, da cidade de Frei Paulo, em Sergipe. No Diário Oficial de ontem, foi concedida a licença
para exploração de ferro, foi autorizada a extração de
ferro nos Municípios de Frei Paulo e de Ribeirópolis,
em Sergipe, cidades pelas quais temos um carinho
enorme, cidades muito próximas onde, com certeza,
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temos muitos amigos, como o Prefeito José Arinaldo,
que aqui está neste momento.
Sr. Presidente, comparado com outros países,
principalmente com os que integram o Grupo dos 20,
ou G-20, como é conhecido, o Brasil é um dos que mais
sofre com a violência no trânsito. Ocupamos a quinta
posição em relação ao total de mortes em acidentes
dessa natureza, o que é lastimável. Ficamos atrás da
Índia, da China, dos Estados Unidos e da Rússia.
Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2010,
o SUS registrou mais de 145 mil internações de vítimas
de acidentes, ao custo que ultrapassa, com certeza, a
casa dos R$200 milhões. Contudo, em 2011, o número
de vítimas internadas subiu para quase 155 mil, o que
gerou um custo adicional superior a R$200 milhões.
Não podemos, ainda, deixar de levar em consideração que, em média, 30% dos leitos dos prontos-socorros
são ocupados por esse tipo de paciente, Sr. Presidente,
sendo que destes, 25% infelizmente vêm a óbito.
Em virtude do quadro que se apresenta, dia a
dia, aos nossos olhos, e que é de conhecimento de
toda a Nação, sabemos que o Brasil se encontra em
situação gravíssima, no que diz respeito à segurança
no trânsito. Além dos milhares de vidas que se perdem
em nossas vias a cada ano e a cada dia, não podemos
deixar de considerar o enorme peso que recai, particularmente, sobre o nosso Sistema Único de Saúde
(SUS), além de todo o sofrimento familiar que, com
certeza, traz como consequência.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma das
discussões mais importantes que temos tido, nos últimos tempos, é, sem sombra de dúvidas, o financiamento público e a alocação de recursos para a saúde.
Não é gasto, Sr. Presidente, é investimento. O Governo
precisa entender que saúde é investimento, tanto é
verdade que foi instalada, aqui no Senado Federal, a
CTS, Comissão Temporária destinada a propor soluções ao Financiamento do Sistema de Saúde do Brasil.
O que sabemos é que os custos com despesas
em serviços de saúde, além de caros, são crescentes.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, os serviços com saúde representaram, em 1997, por exemplo,
8% do PIB mundial. Já em 2009, representou 9,4%, e,
em um estudo prospectivo, estima-se que em 2020,
Sr. Presidente, ou seja, em sete anos, esse valor seja
da ordem de 16% do PIB mundial.
Nesse contexto de grande incremento das despesas mundiais com saúde, o Brasil, em termos de
percentual do PIB, gasta uma quantia próxima à de
países desenvolvidos que contam com sistemas universais de saúde – 8,9% do PIB em 2011. No Reino
Unido e no Canadá, por exemplo, esse valor atinge
9,3% e 11,2% do PIB, respectivamente.
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No entanto, diferentemente do que ocorre naqueles países, onde a parte das despesas com saúde é
paga com recursos públicos, estima-se que, no Brasil,
mais da metade dos gastos são suportados por empresas, famílias e indivíduos. Não é o financiamento
público a principal fonte de receita para a nossa saúde,
infelizmente, Sr. Presidente.
De fato, o percentual de gasto público com saúde no Brasil (45,7%) nos aproxima do modelo liberal
adotado por países como Estados Unidos da América
(45,9%) e Chile, por exemplo.
Entretanto, tal valor é bem inferior ao da maioria
dos países desenvolvidos, como a Holanda (85,7%),
da Noruega (85,6%), da Dinamarca (85,2%), do Reino
Unido (82,7%), da Suécia (80,9%), da Itália (77,2%),
da França (76,7), da Alemanha (75,9%) e do Canadá
(70,4%), bem como de outros países da América Latina
e Caribe, como a Colômbia (74,8%), Costa Rica (70,1%),
Bolívia (70,8%), Argentina (60,6%) e Peru (56,1).
E essa estrutura de financiamento de saúde no
País, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, não condiz
com um modelo de sistema público de saúde que se
pretende universal e gratuito.
Em função de tudo aqui exposto, acreditamos
que nada mais justo, como contribuição permanente
ao financiamento da saúde, que uma parte da arrecadação com multas de trânsito venha a suprir, ainda
que parcialmente, tão urgente necessidade.
Por isso, o PLS nº 426, de 2012, por nós encaminhado a esta Casa, destina 30% dos recursos arrecadados com a cobrança de multas de trânsito diretamente ao
Sistema Único de Saúde. Entretanto, com uma emenda
apresentada pelo ilustre Relator, Senador Sérgio Petecão, o Projeto, aprovado na Comissão de Assuntos
Sociais (CAS), passa a transferir os recursos propostos, não só ao SUS, mas ao Fundo Nacional de Saúde.
O jornal Folha de S.Paulo publicou uma matéria,
que diz que – abre aspas: “É um marco da primeira década do século XXI a explosão da arrecadação municipal, estadual e federal com multas de trânsito” – fecha
aspas, Sr. Presidente. E, de fato, este ano, a previsão é
de uma arrecadação superior a R$200 milhões no Rio
de Janeiro e mais de R$1 bilhão em São Paulo. Isso
só para citar essas duas capitais, que concentram a
maior frota de veículos do País.
Reafirmo aqui, da tribuna desta Casa, a defesa
de que parte dessa arrecadação seja destinada, com
toda justiça, ao Sistema Único de Saúde. E é, sobretudo, importante ressaltar que, em boa parte dos casos,
a assistência às vítimas envolve procedimentos de alta
complexidade e, desta maneira, indiscutivelmente, com
altos custos.
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Srªs Senadoras, Srs. Senadores, gostaria de ratificar a importância do PLS nº 426, de 2012, e contar
com o apoio dos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde tramita agora o referido projeto.
Sr. Presidente, sabemos do esforço do Ministério
da Saúde, e temos a consciência de que o Brasil é o
único País com mais de cem milhões de habitantes que
assumiu o grande desafio de ter um sistema universal,
público e gratuito de saúde. Temos ciência dos avanços
nas áreas de saúde básica, da diminuição de doenças como a malária, tuberculose e hanseníase, sem
falar na diminuição de mortalidade pelo vírus da AIDS.
Outra ação de grande importância é, incontestavelmente, o Provab – Programa de Valorização do
Profissional da Atenção Básica, criado pelo Ministério
da Saúde em parceria com o MEC, pelo qual, a partir deste ano, segundo dados do próprio Ministério da
Saúde, 4,3 mil médicos estão atuando nas periferias
e nas cidades do interior do nosso País.
Não obstante, Sr. Presidente, o déficit de financiamento para o setor é tema recorrente nas agendas
dos governos e dos gestores, sendo apontado como
o principal ponto de estrangulamento do SUS. Não é
o único, Sr. Presidente, mas com certeza o principal.
Temos consciência da necessidade de um maior financiamento para a saúde.
Contudo, precisamos de uma fiscalização mais
eficiente, de qualidade nos gastos e de uma fiscalização rígida que coíba desvios e o mau uso do dinheiro
público, bem como de mais investimentos em recursos humanos. Precisamos de uma política de recursos
humanos, Sr. Presidente, que o Ministério da Saúde
adote uma política de recursos humanos para as 14
categorias que compõem a área da saúde.
Todos os dias surgem denúncias das mais diversas naturezas e nos mais diversos lugares do País.
Isso sem falar na falta de médicos e de profissionais
de saúde em hospitais públicos, nas universidades,
nos prontos-socorros, nas UPAs e em postos de saúde.
Sr. Presidente, colegas Senadores, colegas Senadoras, finalizo deixando um questionamento, uma
reflexão: será que realmente precisamos importar médicos? Será que médicos importados não necessitam
passar pelo Revalida, como passa qualquer outro profissional? Bastaria uma política de recursos humanos
eficiente, capaz, que espalhasse e disponibilizasse
profissionais por todos os cantos deste País para que
o SUS fosse muito, muito melhor. Que o nosso Sistema
Único de Saúde valorize todos aqueles profissionais
que dedicam horas do seu dia ao atendimento de milhares e milhares de brasileiros por todos os cantos
desta nação.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Meus cumprimentos, Senador Eduardo Amorim,
pelo seu pronunciamento.
Passo a palavra agora, pela ordem de inscrição,
ao Senador Wellington Dias, do PT do Piauí.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Como
Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, saúdo
V. Exª, o Senador Eduardo Amorim, a Senadora Kátia
Abreu, os que nos acompanham pelo Brasil e é claro,
de modo especial, no meu Piauí.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste final de semana, conforme acompanhamos em nossos
Estados através da imprensa, um boato gravíssimo se
espalhou e levou milhares de beneficiários do Programa
Bolsa Família a procurar, no sábado e até no domingo,
lotéricas e agências da Caixa, gerando filas e tumultos em pontos de saque, em pelo menos 12 Estados
brasileiros e, depois, se espalhando para os demais.
Duas mentiras ganharam as redes e criaram tumulto Brasil afora. Os rumores eram sobre a suspensão
do pagamento do Bolsa Família e, pior do que isso, que
teria como data fatal o último final de semana. A outra
mentira era que a Presidenta Dilma teria autorizado o
pagamento de um bônus extra do Bolsa Família pelo
Dia das Mães. Informações completamente falsas e
graves. Repito, duas mentiras.
A origem dos boatos ainda é desconhecida, mas
a Polícia Federal abriu inquérito para apurar o caso e
trata com prioridade. Veja, trata-se de um crime típico
da Internet, que regulamentamos recentemente nesta Casa, o que demonstra a importância da Lei da Internet, na qual são tipificadas como crime manobras
como estas: o uso contra o interesse nacional, como
foi o caso, ou contra a imagem e o interesse de pessoas físicas ou jurídicas.
A Ministra do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome, Tereza Campello, divulgou nesta manhã – e
deu uma coletiva ainda no domingo – que o pagamento do Bolsa Família segue normalmente. Os beneficiários do programa têm até o dia 31 deste mês para
sacar o valor, conforme prevê o calendário do mês de
maio, assim como do mês de junho, do mês de julho
e assim por diante.
Portanto, permanece tudo em plena normalidade.
Pelo contrário, a Presidenta Dilma tem aperfeiçoado o
Programa Bolsa Família, que neste ano completa dez
anos, desde o seu lançamento, que teve início no governo do Presidente Lula. Aprimora-se, por exemplo,
com a implantação do Brasil Carinhoso, que destina
um tratamento especial para as famílias que tenham
crianças de até seis anos de idade para que possam
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estar vinculadas ao programa de educação infantil e
creches.
São cerca de R$2 bilhões transferidos pelo Ministério todo mês para 13,7 milhões famílias em todos
os Municípios brasileiros, num total de 40 milhões de
pessoas, aproximadamente, beneficiadas.
É importante que o beneficiário do programa faça
o saque no dia previsto para o seu pagamento, para
evitar filas nas agências e nos postos de atendimento
da Caixa Econômica Federal. O objetivo das datas colocadas é apenas esse. Os recursos ficam disponíveis
para os beneficiários por 90 dias após o crédito. Não
tem atraso, não tem mudanças nas regras do programa nem faltam recursos. O pagamento é feito, como
já dito, de forma escalonada.
O Nordeste tem o maior número de beneficiários:
são 6,9 milhões de famílias. A região recebe o maior
volume de recursos, superior a R$1 bilhão por mês.
A Bahia é o Estado que tem o maior número de beneficiários e o maior volume de recursos, seguido por
São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. O Piauí tem
446.734 famílias beneficiárias que recebem R$75,9
milhões todo mês ou R$910 milhões.
Segundo a Ministra Tereza Campello, a quantidade de saques do Bolsa Família realizados no último
sábado foi cinco vezes maior do que a média registrada
nos sábados. A quantidade média de saques realizada
aos sábados é da ordem de 100 mil, no máximo, ou de
200 mil, e, no último sábado, atingiu algo em torno de
500 mil. No domingo houve 400 mil saques. Os cerca
de 900 mil saques feitos durante o final de semana
contabilizaram R$150 milhões, de acordo com a Caixa
Econômica Federal.
O Governo estuda enviar mensagens de celular
aos beneficiários. A população pode entrar em contato
com o Governo por meio do telefone 0800 707 2003.
Para este ano, o Ministério do Desenvolvimento
Social destinou R$24 bilhões para o pagamento do
benefício do Programa Bolsa Família.
De acordo com dados do Ministério, o programa
atende cerca de 13 milhões de famílias e o valor do
benefício varia entre R$32,00 e R$306,00, de acordo
com a renda familiar per capita e a composição familiar.
Quero ressaltar que, pelas regras atuais, seriam
atendidas, na verdade, 20 milhões de famílias, o que
mostra que algo em torno de 7 milhões, pela via da
renda, alterada para mais, ou por conta de emprego e
concurso, ou porque montou um negócio, ou trabalha
no setor privado, cerca de 7 milhões de famílias saíram
do Bolsa Família pelo crescimento da renda. Este é o
objetivo do Governo, desafiado neste período que se
segue: tirar 13 milhões de pessoas dessa dependência.
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Nesta segunda, em Pernambuco, a Presidenta
Dilma Rousseff classificou como “desumano” e “criminoso” o autor dos boatos. A Ministra Tereza Campello
esclareceu que, devido aos boatos, o pagamento dos
benefícios programados para este mês foi liberado durante o final de semana para “evitar tumulto”. Ela garantiu que não houve antecipação de recursos e que o
calendário de pagamentos será mantido normalmente.
Também não houve benefício extra neste mês,
referente ao Dia das Mães, como a mentira espalhada.
Quem já tirou o dinheiro do Bolsa Família este mês só
deve voltar à agência em junho, de forma normal, na
data prevista no calendário do Bolsa Família.
Esclareço que a Ministra Maria do Rosário também já divulgou nota em que esclarece a declaração,
retirando qualquer conclusão sobre culpados, o que
saberemos após a investigação da Polícia Federal.
Então eu queria fazer este esclarecimento sobre
o Bolsa Família, porque, quando, inclusive, cheguei
ao aeroporto em Teresina, quase não consegui entrar, porque lá há uns caixas de pagamento da Caixa
Econômica e do Banco do Brasil, e ali havia filas quilométricas. Pude ali fazer um esclarecimento, o que
tranquilizou a população.
Outro tema, Sr. Presidente, que me traz aqui à tribuna, e quero encerrar com este, é o Festival de Inverno
de Pedro II, que vai acontecer no final de semana do
próximo dia 30 – sempre começa em Corpus Christi e
vai até o final de semana –, e a Semana do Livro, que
são dois grandes eventos no nosso Estado. E quero
festejar a cultura brasileira de expressão piauiense, em
particular esses dois importantes eventos que acontecem no final deste mês e no começo do próximo.
Estou me referindo ao Festival de Inverno de Pedro II, um festival de jazz, a realizar-se entre os dias
30 de maio e 2 de junho, e o Salão do Livro do Piauí,
que acontece em seguida, no período de 2 de junho
a 9 de junho, eventos artísticos que são – faço questão de destacar – motivo de orgulho do povo do meu
Estado. O primeiro completa dez anos de existência.
Começaram os dois ainda quando eu era Governador.
O segundo está na sua décima primeira edição, ambos desfrutando de grande sucesso e da admiração
de todos, não só dos habitantes locais como também
dos visitantes de outros Estados e até de outros países, incluindo músicos, escritores e outros amantes
da cultura.
Comecemos falando, amigos Senadores e Senadoras, do Festival de Inverno de Pedro II. Aliás, estendo
o convite a todos os Senadores e ao povo brasileiro.
Criado em 2004 – este ano comemorando, como eu
disse, a sua décima edição –, com uma vasta e rica
programação, atendendo a todos os gostos musicais,
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sobretudo aos que apreciam um bom jazz e blues, com
artistas internacionais e artistas brasileiros, artistas
regionais e locais.
O Festival acontece em um Município localizado a 220km da capital, Teresina, mais precisamente
ao norte do Estado, que é o Município de Pedro II. É
uma cidade histórica, uma das mais antigas do Piauí,
que tem esse nome em homenagem ao Imperador do
Brasil D. Pedro II. A cidade tem 40 mil habitantes e é
conhecida como a suíça do Piauí. Todo mundo conhece o Piauí pelo calor, principalmente da nossa capital,
Teresina, devido ao clima quente da nossa capital. Pois,
em Pedro II, nesse período, nós temos uma temperatura semelhante à de Brasília, em torno de 16 graus.
Em alguns momentos chega a 12 graus.
É também a terra da opala. Ela é a cidade polo
da maior reserva de opala comercial do Planeta. A
maior reserva era a da Austrália, mas pelo uso mais
antigo já está mais esgotada. E, para a extração dessa pedra preciosa, ali nós temos inúmeras pequenas
fábricas, indústrias, que comercializam esse produto
para o Brasil e para o mundo. Também é uma opala
especial. Ela tem um colorido de vermelho com azul,
roxo e amarelo, o que faz com que seja tratada como
joia, não apenas como bijuteria, em vários países.
Pedro II também se destaca pela qualidade de
seu artesanato, com a produção de lindas peças de
tapeçaria e redes à base de fio de algodão, deixando os visitantes deslumbrados e ansiosos de levá-los
para casa. É uma cultura antiga que permanece. Sem
falar, ainda, das belezas naturais que a caracterizam,
despontando entre elas o Morro do Gritador. É uma
cidade localizada a cerca de 700m a 800m de altitude.
O Morro do Gritador tem um canyon em que há uma
bela base de atendimento ao público. O acesso é por
uma estrada asfaltada, a cerca de 12km da cidade. Daí
a organização, durante o evento, incentivar o ecoturismo para suas importantes cachoeiras e várias trilhas.
Neste ano, a programação do Festival conta também com a presença de nomes importantes, já confirmados, da música popular brasileira, como Maria
Gadú e Zélia Duncan, além do brilhante músico francês
Bernard Fines. Entre as atrações locais, despontam as
bandas Validuaté e Theregroove.
Como espero contar com todos no Festival de
Inverno de Pedro II, cuja presença nos honraria muito,
deixo aqui registrada, para que eu não seja injusto com
os artistas, a programação completa desse evento, contando com a presença de outros renomados artistas.
Para que se tenha a ideia da grandeza de nosso festival de inverno, que reúne milhares de pessoas a cada ano, basta dar uma olhada em alguns dos
músicos consagrados, brasileiros e estrangeiros, que
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tocaram em seu palco: Hermeto Pascoal, Victor Biglione, Milton Nascimento, Stanley Jordan, Maria Rita,
Leila Pinheiro, Kenny Brown, Zeca Baleiro, Fernanda
Takai, Ivan Lins, Renato Borghetti, Rosa Marya Colin
e Danilo Caymmi. Além desses, vários outros artistas
de nosso Estado comparecerão também para fazer
apresentações importantes: Luiza Miranda, no show
“Vinícius Vive”; Artur Menezes e outras bandas que lá
se apresentarão, como a Amarelo Cajuína.
À Frente da edição de 2013, está – a quem parabenizo de antemão e expresso votos de sucesso
na realização do evento – a Prefeita Neuma Café.
Estarei lá na próxima quinta-feira, como faço todos
os anos, assim como a Bancada do Piauí, o Governador do Estado, os deputados estaduais e lideranças
de todo o Piauí.
A Neuma Café é do meu partido e teve, com a
renúncia do Prefeito Walmir Café, a tarefa de assumir
a responsabilidade da condução desse trabalho com
a sua equipe. É uma professora que desfruta de bastante prestígio entre os pedro-segundenses.
Este ano, o festival contará, devido à sensibilidade da prefeita e de sua incansável equipe, com um
local especial para cadeirantes, à frente do palco, de
modo que eles possam curtir satisfatoriamente todos
os shows.
Além dos aspectos culturais e turísticos, nobres
Senadores e Senadoras, o festival de inverno tem um
papel fundamental na economia do Município, gerando emprego e renda para sua população, tanto pela
deliciosa culinária servida ali naquela região, quanto
pela acolhedora hospitalidade nas casas das pessoas.
Merece destaque aqui o competente trabalho desenvolvido pelo Sebrae, nas figuras de José Elias Tajra
(Presidente), Mário Lacerda (Diretor), Delano Rocha
(Diretor Técnico), e Ulysses Moraes (Diretor Administrativo), além, é claro, dos patrocinadores.
Outro evento que também merece ser louvado
hoje, aqui da tribuna do Senado Federal, é o Salão
do Livro do Piauí, iniciado em 2003 e que, nesta sua
11ª edição, homenageia o centenário de nascimento
de três grandes escritores brasileiros: o poeta Vinícius
de Moraes, o cronista capixaba Rubem Braga e o romancista piauiense Permínio Asfora.
Além desses três, a edição de 2013 é dedicada
ainda, a exemplo dos anos anteriores, a um consagrado
autor da terra, no caso, Manuel Paulo Nunes, membro
da Academia Piauiense de Letras e atual Presidente
do Conselho Estadual de Cultura, professor e intelectual por quem tenho enorme carinho.
O Salão do Livro do Piauí acontece em nossa
capital, Teresina, e transcorre durante uma semana,
reunindo um público, no Complexo Cultural Praça Pe-
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dro II, de aproximadamente 150 mil pessoas, todas
ávidas por leitura e por uma boa discussão literária,
além de participarem ativamente das demais atividades culturais do evento: shows musicais, exposições
de artes plásticas, espetáculos circenses, oficinas de
argila e apresentações de dança.
A organização do evento está sob a responsabilidade da Fundação Quixote, entidade sem fins
lucrativos formada por uma abnegada equipe de professores (Cineas Santos, Romero, Kássio, Jasmine e
Edilva; destaco aqui também o trabalho, embora hoje
fora da coordenação, do professor e poeta Wellington
Soares) que, procurando despertar o saudável gosto
pela leitura, solicita às livrarias baixarem os preços dos
livros – e, nesse período, muitos títulos serão vendidos,
por exemplo, por menos de R$5,00.
Na programação deste ano, constam autores e
acadêmicos de renome nacional, tais como Evanildo
Bechara, Fabrício Carpinejar, Antônio Carlos Secchin,
Marcos Bagno, Paulo Lins, Salgado Maranhão e José
de Nicola. Todos eles ministrando palestras e autografando livros novos e antigos de sua autoria.
Vale relembrar ainda que, durante essa década,
já passaram pelo nosso salão outros nomes expressivos da cultura brasileira, entre eles Affonso Romano
de Sant’Anna, Frei Betto, Ignácio de Loyola Brandão,
Moacyr Scliar, Marina Colasanti, Alice Ruiz, Antônio
Torres, Rubem Alves, Ariano Suassuna, Regina Navarro Lins, Zuenir Ventura, Roberto da Matta, José Miguel
Wisnik, Nei Lopes e Ivan Junqueira.
Embora inserido no circuito nacional do livro, o
salão do livro apresenta, caríssimos Senadores e Senadoras, um diferencial importante em relação a outras
feiras literárias do País – a promoção do Língua Viva,
seminário na área de comunicação voltado para a qualificação de professores dos níveis fundamental e médio
de ensino, tanto da rede pública, como da rede privada.
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Destaco ainda a integração com o Governo do Estado, principalmente através da Fundação Cultural e
da Secretaria da Educação, com a presença muito
importante de estudantes, que ali comparecem, por
exemplo, e podem comprar livros a preços de até
R$5,00, às vezes até menos, nessa parceria com
as livrarias.
Um aspecto que me deixa particularmente feliz no
salão do livro, como aprendiz de escritor, é a quantidade
de livros de autores piauienses lançados anualmente
no evento, bem acima de 30 títulos, englobando desde veteranos na arte da palavra até jovens iniciantes
no mundo das letras.
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Já tive o privilégio de ali também lançar um livro...
(Falha na gravação.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Concluindo, Sr. Presidente. Encerro meu pronunciamento,
distintos Senadores e Senadoras, evocando um provérbio árabe, com o qual concordo plenamente, que
diz que, onde há cultura, há mais vida. Aproveitando
o gancho, vou além: também há mais solidariedade e
mais felicidade, pressupostos que devem nortear nossas ações e nossos comportamentos.
Por isso que, ao governar o Piauí, entre 2003 e
2010, nunca medi esforços no sentido de garantir essas atividades, que ajudam a projetar o Piauí nacional
e internacionalmente.
Constatar que esses dois eventos – o Salão do
Livro do Piauí e o Festival de Inverno de Pedro II – estão consolidados, assim como outros festivais de meu
Estado, em termos de público e prestígio, deixa em mim
grata sensação de alegria, uma vez que nasceram por
iniciativa de uma prefeitura e de uma ONG justamente
no comecinho do meu governo, em 2003 e 2004.
Foram tantos outros que surgiram – outros festivais – na minha gestão...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – ...a
exemplo do Festival da Uva, no Município de São João
do Piauí, e do Festival da Rabeca, em Bom Jesus. Fico
mais feliz ainda em constatar que o Governador Wilson
Martins, junto com toda a sua equipe...
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – E, na próxima gestão, vão ser quantos?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –...
continua garantindo recursos e infraestrutura a esses
importantes eventos culturais do meu Estado.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – E, na próxima gestão, vão surgir quantos?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – (Risos.) Isso vamos tratar em 2014 com o maior carinho,
mas temos sempre um compromisso com a cultura.
Era o que eu tinha a dizer. Deixo aqui, como anexo
do meu pronunciamento, o calendário, o cronograma
do Festival de Inverno de Pedro II e do Salão do Livro,
que espero ser considerado também como parte deste
pronunciamento.
Muito obrigado, e obrigado pela tolerância.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR WELLINGTON DIAS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, o
Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Amorim.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Parabéns, Senador Wellington Dias, pelo
incentivo à cultura no seu Estado...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem também, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Concederei a ordem para cada um.
Fiquei com tanta vontade de ir para o Festival,
mas, com certeza, no nosso Estado, também começam os festejos juninos, começam em Pernambuco,
na Paraíba, enfim.
Pela ordem, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É porque antiguidade é posto; ele vai falar primeiro porque
é mais velho. ((Risos.).)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Portanto, Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente; obrigado pela cortesia, Senador Magno Malta.
Presidente, com base no art. 218 do Regimento
Interno do Senado Federal, quero requerer voto de
pesar pelo falecimento, no dia de hoje, no Amapá, do
ilustre advogado Dr. Adelmo Caxias.
Dr. Adelmo Caxias, decano da advocacia amapaense, um dos pioneiros do Estado do Amapá e do
então Território Federal do Amapá, deixa um legado
de vida, um legado principalmente dedicado à ética e
à conduta de defesa dos valores da advocacia, dos
valores da República, como membro do Tribunal Regional Eleitoral que foi, como advogado amapaense.
O corpo do Dr. Adelmo está sendo velado hoje,
na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção
do Amapá.
Eu queria, ao protocolizar este voto de pesar na
Mesa do Senado Federal, fazer este registro da enorme
perda para o Amapá do Dr. Adelmo Caxias, orgulho e
grande eminência da advocacia amapaense.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Os nossos sentimentos, Senador Randolfe, à família e ao povo do Amapá, pela perda.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Só
faço um registro, Sr. Presidente, rapidamente, porque
o Senador Acir já está na tribuna.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Ele será o próximo orador e, em seguida,
a Senadora Kátia Abreu.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – E
eu já agradeço a benevolência dele, que está tranquilo, sorridente. Então, vou fazer um registro muito
rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Senador Magno Malta, V. Exª tem a palavra.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje tivemos reunião da
Comissão que discute o novo Código Penal Brasileiro.
Foi uma reunião marcada pelo Senador Eunício e pelo
Senador Pedro Taques, Presidente e Relator, e convidamos, a meu convite no requerimento, o Presidente
do Conselho Federal de Medicina, após a declaração
da resolução dele de apoiar o aborto até 12 semanas,
ou seja, três meses. E eu, chocado, achei que ali era o
foro para discutir, já que estamos mexendo no Código
Penal Brasileiro. Ele aceitou.
Veio o Dr. Fonteles, com conhecimento jurídico,
sensibilidade humana, muita riqueza, com uma contribuição fabulosa, mas, infelizmente, o Presidente fugiu
do debate. Hoje, ao meio-dia e meia, ele protocolou
um ofício, dizendo que algo inesperado e inadiável
fez com que ele não pudesse comparecer. Podia pelo
menos fundamentar, porque fica igual a um juiz que
manda prender os outros, mas não fundamenta o mandado de prisão. Não tem o menor sentido. Tinha que
fundamentar o que foi esse algo inesperado, porque
ele foi convidado já há algum tempo e desfez hoje,
ao meio-dia, com um ofício que a nós, da Comissão,
não cheirou bem. Mas ele poderia ter vindo, porque
os debatedores são de uma riqueza, de uma capacidade... A meu juízo, ele raciocinou e viu a pedreira
que iria enfrentar.
E o Dr. Cláudio Fonteles, amante da vida, defensor da vida, com conhecimento jurídico e um conhecimento da anatomia do homem desde a hora em que a
vida é concebida, muito mais do que com colocações
emocionais, que muitas vezes são melhores, mas com
colocações jurídicas, enriqueceu aquele debate.
Eu quero parabenizar o Senador Pedro Taques e o
Senador Eunício e pedir que reconvoquem o Presidente do Conselho Federal de Medicina, porque ninguém
vem a público – um homem que preside uma entidade
como essa – e diz que apoia o aborto com três meses de vida, respirando, o coração batendo, vivendo!
O que mais me assusta – e é sobre isso que vou falar
depois – é que toda regra tem exceção. Essa também
tem. É que quase todo, nem sempre, mas quase todo
defensor do aborto é contra a redução da maioridade
penal. Eles defendem e não querem que um homem
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seja punido aos 17, 18 anos de idade, e chamam de
criança; mas defendem a morte de uma criança quando
ainda no ninho, no nascedouro, no útero da sua mãe.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Concedo a palavra ao Senador Gurgacz
e, em seguida, à Senadora Kátia Abreu.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, nossos amigos que nos acompanham
através da TV Senado, nossos amigos de Rondônia,
que acompanham o nosso trabalho nesta tarde, início
de noite da terça-feira, ontem, pela manhã, eu percorri
a BR-364 para ver como andam suas obras de restauração. Saímos de Ji-Paraná, fomos a Presidente Médici, até próximo a Cacoal, eu e o nosso amigo José
Vidal Hilgert, para acompanhar o trabalho do consórcio que ganhou a licitação, tem o contrato, ganhou a
ordem de serviço.
Enfim, as recicladoras estão trabalhando, as fresadoras também estão trabalhando, estão atuando,
de modo que, Senador Anibal, felizmente, a famosa
restauração da BR-364 já iniciou, tem o seu trabalho
feito. Alguns defeitos, alguns problemas, mas nós já
conversamos com o engenheiro responsável que está
no trecho, conversamos também com o Diretor do
DNIT da região Acre-Rondônia, pois o tapa-buraco não
está sendo feito. Mas se comprometeram que, amanhã, a equipe de tapa-buraco estará no trecho entre
Presidente Médici e Ji-Paraná, que é o pior pedaço
da estrada, da BR-364, exatamente entre Ji-Paraná e
Cacoal, de modo que o serviço de restauração, com a
recicladora do asfalto, todo esse trabalho está sendo
feito, e o tapa-buraco também deve reiniciar amanhã,
no mais tardar.
Vamos continuar acompanhando porque é um
tema da maior importância para todos nós de Rondônia.
Também estou acompanhando a questão da BR425, cuja abertura dos envelopes se deu, através do
RDC, na última semana, no dia 17. A empresa Brasil
Tec Construções e Serviços Ltda. apresentou uma
proposta de R$50 milhões para cada um dos lotes, o
menor preço ofertado, e nesta segunda-feira, dia 20,
teria que enviar a proposta de preços adequada aos
lances e seus documentos de habilitação, o que não
aconteceu. Inexplicavelmente, a empresa fez o menor
preço, a menor proposta e, na hora de apresentar os
documentos, de se habilitar, a empresa desapareceu.
Isso dá a impressão até de maldade, pois faz uma proposta de 50% do preço inicialmente ofertado, depois
desaparece e não cumpre as suas responsabilidades.
Vou aqui repetir o nome da empresa: Brasil Tec Construções e Serviços Ltda.
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Vejo duas preocupações neste caso: o desconto
de quase 50% sobre o valor em relação ao edital anterior, que foi revogado, numa demonstração de que
a empresa mergulhou no preço; segundo, o fato de
a empresa não cumprir o primeiro prazo previsto no
edital, que era a entrega dos documentos de habilitação até ontem.
De acordo com o Regime Diferenciado de Contratação, essa foi desclassificada e deve ser chamada a
segunda colocada para, se aprovada a documentação
da segunda empresa, o processo siga o trâmite interno do DNIT e a empresa deverá começar a obra em
até 15 dias após a ordem de serviço do órgão. Espero
que isso de fato ocorra, pois a BR-425, construída há
30 anos, nunca passou por uma restauração, sendo
que está em condições semelhantes ou, diria, até pior
que a BR-364.
Hoje, pela manhã, estivemos em reunião com o
Diretor-Geral do DNIT, General Jorge Fraxe. Discutimos
e debatemos esse assunto de a empresa ter apresentado uma proposta com valor 50% a menos do valor
inicial e não ter apresentado a documentação exigida
para habilitá-la. O General Fraxe nos coloca claramente
que essa empresa será punida, na forma da lei, pois
ela será notificada e tornada inidônea pelos próximos
cinco anos, o que a impedirá de participar de qualquer
certame licitatório do Governo. Não dá para aceitar
uma situação como essa: uma empresa dá o lance e
não aparece para concluir o processo licitatório. É importante que isso aconteça e que passemos a punir
não somente essas empresas, mas também os engenheiros responsáveis. Vamos punir mediante o CPF,
porque empresas trocam de nome, fazem consórcio e
mudam a razão social, mas os CPFs dos engenheiros
responsáveis não há como mudar. É o que esperamos
que aconteça realmente.
Meus cumprimentos ao General Jorge Fraxe, que
prontamente já determinou que fosse feita uma notificação e que fosse enquadrada essa empresa dentro
da lei, para que venha mais a atrapalhar os processos
licitatórios do Governo.
Também solicitamos ao DNIT a execução dos
projetos para a complementação da travessia urbana
do Município de Ji-Paraná, com a iluminação e a duplicação de mais um trecho das duas pontas da cidade, para interligação com o anel viário, bem como a
complementação das travessias urbanas de Vilhena
– esteve conosco o Prefeito José Rover, que fez uma
doação do projeto para o DNIT executar a licitação da
obra, passando por essa fase em ter que licitar o projeto, e sim licitando a obra diretamente, pois a Prefeitura
de Vilhena fez a doação do projeto de duplicação das
travessias urbanas –, Ouro Preto do Oeste, Presidente
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Médici, Candeias do Jamari, a conclusão de Ariquemes
e o principal, o anel viário norte de Porto Velho, obra
da maior importância para a nossa capital. Hoje todo
o trânsito de caminhões que utiliza o porto de Porto
Velho passa pelo centro da cidade, através da Avenida
Jorge Teixeira. Portanto, já está em fase de projeto o
anel viário norte de Porto Velho, que é realmente obra
importantíssima para o Estado de Rondônia, mas principalmente para a nossa capital, Porto Velho.
Também solicitamos informações sobre outra
rodovia que está abandonada há mais de 20 anos em
nosso Estado, que é a BR-319, que liga Porto Velho a
Manaus.
A BR-319 foi construída na década de 70, dentro
do contexto de colonização da Amazônia. Inaugurada
em 1973, essa rodovia é hoje o único canal de ligação
terrestre de Manaus com o restante do País, mas
foi abandonada no início dos anos 90.
Apesar de estar praticamente intransitável, a rodovia existe e virou estrada de turismo e lazer para
muitos aventureiros, jipeiros e motociclistas que se
aventuram pelos seus quase 900km. Mesmo em péssimas condições, ela é usada por equipes de manutenção das torres de telecomunicação ao longo
da rodovia e do Sistema de Proteção da Amazônia.
A BR-319 está posicionada estrategicamente entre duas capitais e não pode ser apenas uma estrada
de trilha para aventureiros, ela tem que servir como elo
de ligação terrestre entre a população da Amazônia e
como modal rodoviário para o escoamento da produção dos Estados da Região Norte, com a exportação
desses produtos via Caribe e Atlântico, estabelecendo
assim um novo eixo de exportação e desenvolvimento, principalmente para o nosso Estado de Rondônia,
que tem grande parte da sua produção agrícola sempre destinada à cidade de Manaus. Portanto, essa
rodovia é de fundamental importância para o nosso
Estado Rondônia e, também, tem um grande apelo
turístico muito grande, pois muitas pessoas brasileiras
e estrangeiras gostariam de conhecer a Amazônia por
estrada e a BR-319 é exatamente a ligação turística
que falta para que as pessoas possam conhecer melhor a nossa Amazônia.
O primeiro projeto de reconstrução da BR-319
começou a ser elaborado em 2003, logo no início do
primeiro mandato do presidente Lula. Em 2005, o Governo Federal anunciou a recuperação da rodovia. As
obras começaram em 21 de novembro de 2008, com
duas frentes de trabalho partindo dos extremos da rodovia, sob a responsabilidade do Exército Brasileiro.
Um trecho de 204km saindo de Manaus, no Amazonas, e outro de 208km saindo de Porto Velho, de Rondônia foram recuperados e finalizados no ano de 2010.
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A ligação entre Porto Velho e Humaitá foi inaugurada pela Presidenta Dilma Rousseff no dia 24 de
março de 2010, quando ela ainda era Ministra-Chefe
da Casa Civil. Na ocasião, a então Ministra Dilma
Rousseff prometeu aos rondonienses e amazônidas
que eles poderiam ir de automóvel assistir aos jogos
da Copa do Mundo de 2014 na Arena da Amazônia,
em Manaus, pela BR-319 inteiramente reconstruída,
pois a obra estava no PAC 2.
Ainda tenho esperanças de que isso possa ocorrer, mas vejo que a cada dia é mais difícil que nós consigamos atingir esse objetivo.
Isso porque a recuperação do trecho intermediário da BR-319, com a extensão de 405km, chamado
de “meião” da BR-319, foi embargado pelo Ibama em
2009, mesmo com o projeto de restauração possuindo
o Estudo de Impacto Ambiental, executado de forma
competente pela Universidade Federal do Amazonas,
a Ufam.
A avaliação positiva deste Estudo de Impacto Ambiental pelo Ibama permitiria a emissão das licenças
ambientais para realização das obras, mesmo tratando-se apenas da restauração de uma rodovia já existente.
No entanto, o Ibama enxergou inconsistências
no Estudo e embargou a obra, solicitando um estudo
mais completo, a ser realizado durante o período de
um ano, para avaliar o comportamento da fauna, da
flora e o ciclo das águas durante as épocas da chuva
e da estiagem, aspectos que inclusive já constavam
do estudo realizado pela Ufam.
Esse novo estudo já foi licitado pelo DNIT, está
sendo realizado e deve ser concluído até o dia 5 de
março de 2014, abrindo possibilidade para que a restauração possa ser feita ou retomada a partir desse
momento. Mas, por conta desse impasse ambiental, a
Presidenta Dilma cancelou, no ano passado, o repasse
no valor de R$90 milhões que estavam previstos no
Orçamento da União para as obras da rodovia.
Esse recurso poderia ser utilizado nas obras de
manutenção, já que poderiam tornar a rodovia transitável.
Quem perdeu com isso foi o povo da Amazônia,
os produtores e exportadores que, dessa forma, ficaram reféns de sistemas de escoamento e de transporte
por vias aérea e fluvial.
Atualmente, o Ibama flexibilizou a assinatura de
um termo de compromisso do DNIT com um órgão
estadual ambiental amazonense, o Ipam, para tornar
a rodovia transitável. Porém o órgão ambiental estadual tem que tomar a anuência do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio,
e do Centro Estadual de Unidades de Conservação,
pois a BR-319 atravessa unidades de conservação
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federal e estaduais, o que torna as obras de manutenção ou restauração ainda mais complicadas. Embora a licitação de manutenção do trecho de 405Km
intermediários da rodovia já esteja homologada, está
aguardando autorização dos órgãos citados para assinatura dos contratos.
Sr. Presidente, Rondônia está num eixo estratégico de expansão da agropecuária, do agronegócio
no nosso País, com Porto Velho tornando-se um polo
intermodal importante para a exportação dos produtos
agroindustriais produzidos em Rondônia e nas regiões
Centro-Oeste e Norte do nosso País.
Mas para que esse novo eixo estratégico para o
desenvolvimento do País se viabilize é necessária a
execução de projetos importantes, como a restauração,
a reconstrução da BR-319; a Ferrovia Centro-Oeste até
Vilhena, com sua extensão até Porto Velho e Rio Branco, no Acre; a hidrovia do Madeira, com a construção
das eclusas nas usinas hidrelétricas de Jirau e Santo
Antônio; bem como de outras obras de infraestrutura
e logística que já estão em andamento ou previstas
no Orçamento da União.
A reconstrução da BR-319 é uma questão de
honra para a população da Amazônia, para os rondonienses e amazônidas de todos os Estados da
Região Norte.
Portanto, solicito mais uma vez o apoio dos
demais Senadores do nosso Estado de Rondônia,
de toda a Amazônia e de todos os Estados brasileiros para essa luta de reconstrução dessa importante rodovia para a Amazônia. E, também, contamos
com a sensibilidade da Presidenta Dilma para com
o nosso povo da Amazônia, que somam 25 milhões
de brasileiros.
A sustentabilidade econômica, social e ambiental da Amazônia passa por projetos que levem melhorias da qualidade de vida de sua população, que lhe
deem o direito sagrado de ir e vir, o acesso às novas
tecnologias, e não a deixem no abandono, como se
encontram os moradores de cidades, aldeias e vilas
ao longo da BR-319.
Eram essas as minhas colocações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, o Sr.
Eduardo Amorim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos
Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Rodrigues.
Bloco/PR – SP) – Antes de chamar a Senadora Kátia,
há expediente sobre a mesa.
A Presidência designa o Deputado Genecias
Noronha, como membro suplente, em substituição ao
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Deputado Giroto, para compor a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO,
conforme o Ofício 575, de 2013, da Liderança do
PMDB na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
É o seguinte o Ofício:
Of./GAB/I/Nº 575
Brasília, 21 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Genecias Noronha para integrar, na qualidade de Suplente, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em substituição ao
Deputado Giroto.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e elevada consideração. – Deputado
Eduardo Cunha Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Rodrigues.
Bloco/PR – SP) – Tem a palavra a nobre Senadora
Kátia Abreu.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada a
V. Exª, Sr. Presidente, e a todos os brasileiros que têm
a oportunidade aqui de nos assistir. Já estamos no final do dia, encerrando os nossos trabalhos, Senador
Gurgacz, de Rondônia, que se encontra aqui.
Enfim, eu venho a esta tribuna hoje, Sr. Presidente, colocar uma situação de terror que nós estamos vivendo no Brasil. No terceiro milênio, no século XXI, é
inadmissível que nós possamos estar vendo, num País
de tamanho continental, com 850 milhões de hectares,
brasileiros brancos se contrapondo a brasileiros índios,
numa guerra artificial, insuflada por determinados organismos, o que não era necessário.
Eu venho aqui denunciar ao Brasil os riscos de
violência a que estamos prestes a assistir, especialmente no Mato Grosso do Sul, nesta semana. São
30 fazendas, 17 mil hectares invadidos. Como se
não bastasse, uma pequena fazenda de 300ha, mais
próxima à reserva, foi invadida pelos índios, porque
o dono da propriedade rural conseguiu uma liminar,
na Justiça Federal, de reintegração de posse. Para
nossa surpresa, para nossa indignação, a Polícia
Federal, em vez de cumprir a reintegração de posse,
devolvendo a propriedade aos seus legítimos donos,
chegou ao local, sem estar preparada, e prendeu o
fazendeiro e a sua esposa, junto com seus filhos. Que
mundo é este?!
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Nós estamos vivendo um conflito artificial, em
que não temos a proteção da Justiça. O Ministério
da Justiça, pelo visto, só faz justiça aos brasileiros
índios. Quem fará justiça aos brasileiros brancos que
também trabalham por este País?! A Funai protege
os índios, o Cimi protege os índios, o Ministério Público protege os índios. Quem é que vai proteger os
produtores rurais?
Sr. Presidente, nós estamos falando de um povo
que emprega muita gente no Brasil. São 37% dos
empregos dos brasileiros. Nós somos responsáveis
por um quarto de tudo que o Brasil produz. Nós estamos segurando a balança comercial. E quero lembrar a todos que nos assistem que, dos 850 milhões
de hectares, os produtores só produzem arroz com
feijão e carne em 27,7% do Território. Menos de 30%
estão ocupados pelos produtores, e os índios querem exatamente essas áreas. Nas mãos da Funai,
nas mãos do Ibama, nas mãos do Incra, há mais de
50% do Território brasileiro. Por que as terras públicas não podem ser doadas para os índios? Mas,
não; eles querem as terras de produtores rurais que
estão, há anos, trabalhando, movimentando a terra,
produzindo arroz com feijão, soja, milho, para manter
a economia deste País.
Analisem os outros setores do Brasil. Infelizmente,
a indústria, o comércio e os outros setores não conseguem sustentar a economia.
É a inovação e a tecnologia do agronegócio que
vêm segurando a balança comercial, que vêm segurando a nossa economia. E quem vai fazer justiça aos
produtores rurais?
Eu queria que o Sr. Ministro Eduardo Cardozo,
da Justiça, tivesse o mesmo senso de justiça que teve
com as quatro mil famílias da Fazenda Suiá Missu. Mas
eram brancos! Eram brancos, e puderam ser expulsas
mil crianças, que estão morando hoje debaixo de lona.
Lá não esteve ninguém dos direitos humanos; lá não
esteve Ministério Público para proteger quatro mil famílias de pequenos produtores, de pessoas pobres.
“Mas é porque eram brancos e os outros eram índios;
eles é que merecem toda a proteção!” Eles também
merecem proteção, como qualquer brasileiro neste
País, porque também pagamos impostos, e a Constituição e a lei têm de valer para todos. A única coisa
que iguala todos – brancos, negros, índios; pobres e
ricos – é a legislação. Não existe lei para rico e lei para
pobre; não existe lei de branco e lei de índio. É uma lei
só para todos, Sr. Presidente!
Eu exijo ao Sr. Ministro da Justiça que cumpra
o seu papel, a sua responsabilidade, e não se omita,
porque o senhor não é representante de classes; o
senhor não é representante de índios; o senhor é Mi-
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nistro do Brasil, pago com dinheiro público! O senhor
deve satisfações ao povo brasileiro!
O que o senhor vai fazer com a Polícia Federal,
que prendeu a família de produtores rurais? Eu quero saber, Sr. Ministro, o que o senhor vai fazer com a
Polícia Federal, que, ao invés de obedecer à decisão
judicial e retirar os índios da terra, retirou os donos da
propriedade? Por que não retiraram os índios, como
fizeram com quatro mil na Suiá Missu? Desvalidos, jogados ao vento e ao tempo, sem dó nem piedade. O
coração só dói para os índios? Para os brancos não
dói o coração do Sr. Ministro da Justiça.
Sr. Presidente, isso é um barril de pólvora. Não
é uma ameaça pessoal. Eu tenho lutado como louca,
para que nós possamos pacificar essa situação, para
que a lei possa ser cumprida. Se o Governo Federal
quiser dar terra para os índios, não há nenhum problema: compre as terras, desaproprie terras dos produtores, de quem quer que seja; pode dar o Brasil inteiro.
Mas compre; desaproprie e pague; indenize quem é
o dono da terra. Não é possível vivermos hoje nessa
insegurança jurídica.
Rasgo a Constituição? Não, não sou capaz de
fazer isso. Vou lutar pela Constituição até o fim. Eu jamais rasgaria uma página da Constituição, nesta Casa
ou em qualquer lutar que fosse.
Sr. Presidente, o Cimi representa parte da Igreja
Católica – eu quero dizer a minha Igreja Católica. Sou
cristã e católica. Os brancos produtores rurais, na sua
grande maioria, são católicos, Sr. Presidente. Eu peço
ajuda à CNBB, ao Presidente da CNBB, ao Secretário-Geral, que não deixe o Cimi criar esse conflito entre
brancos e índios, porque também nós somos cristãos
e queremos a proteção da Igreja. Nós somos católicos
na sua grande maioria, e há uma parte da Igreja que
protege apenas os índios. Quem vai nos proteger? Será
que até a Igreja vai nos virar as constas? Não acredito
que isso possa acontecer. Não acredito que esse é o
pensamento geral da Igreja, da minha Igreja, que eu
frequento e na qual me congrego.
Sr. Presidente, a Funai faz questão absoluta
de isolar os índios na fome, na miséria e na pobreza para fazer valer o seu poder e a sua autoridade.
A Funai não quer ouvir os índios que reclamam de
saúde, reclamam de escola, reclamam de celular, de
televisão, de casa decente. Não! Ela quer aprisionar os índios no meio do mato, na floresta, como se
fosse a poderosa, autônoma e mandatária desses
seres humanos.
Os brasileiros índios, Sr. Presidente, querem
exatamente o que querem os brasileiros negros, os
brasileiros brancos, os homens e as mulheres deste
País: conforto, decência, casa, água para tomar banho,
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comida todos os dias. Mas a Funai é arcaica, bizantina,
faz questão absoluta de fazer de conta que não está
ouvindo os índios. Podem até existir grupos de índios
que querem o isolamento, por opção, e nós temos que
respeitá-los; mas a grande maioria, segundo pesquisa
Datafolha, contratada pela CNA, quer viver bem; os
índios querem viver bem.
A Funai não tem o direito de continuar escravizando e mantendo os índios isolados, deixando-os em
petição de miséria, à mercê da droga, do alcoolismo,
da gravidez na adolescência, da prostituição infantil,
como estamos vendo em várias aldeias do País. Temos
que proteger os índios como protegemos os brancos,
que são, também, desprotegidos em várias partes,
em vários lugares.
Sr. Presidente, quando uma linha da Eletronorte,
quando uma ferrovia, ou uma estrada, ou uma hidrelétrica precisa ser feita em nossas fazendas, nós nos
rendemos ao desenvolvimento. Recebemos a nossa
indenização obrigatoriamente. Ou recebe ou o linhão
passa assim mesmo; ou recebe ou a ferrovia passa
assim mesmo. Mas os produtores nunca recusaram
o desenvolvimento. Em terras indígenas, é um santuário: não se pode passar uma ferrovia, não se pode
produzir energia para o Brasil, não se pode passar
uma estrada.
Às vezes, temos de dar uma volta de quilômetros e quilômetros, torrando, gastando o dinheiro
público, porque o Ministério Público e a Funai não
querem que as terras indígenas possam, também,
ser cedidas ao desenvolvimento do País, trazendo a
real condição para que os índios recebam pedágios
por uma ferrovia, por uma hidrovia, por uma hidrelétrica; recebam royalties para saírem da miséria e
da pobreza, como os índios em toda parte do mundo. Não há índio pobre nos Estados Unidos, não, Sr.
Presidente. Os que existem lá são todos ricos. Graça a Deus, são ricos! A Funai, parte do Ministério
Público e o Cimi declararam, decretaram a pobreza
permanente dos índios do Brasil, para manterem o
seu poder, o seu status quo.
Sr. Presidente, quero aqui dizer que estamos pedindo, nada mais nada menos, que a lei seja cumprida. O que a Constituição diz? A Constituição diz que
terra indígena é o fato ocorrido no dia 5 de outubro de
1988. Mas a dona Funai faz ouvidos moucos para a
Constituição. Em 1988, a Constituição disse: “Basta!
Hoje o que é de índio e de índio. Daqui para a frente
não há ampliação mais. O que foi não é, e o que seria
também não será. São apenas as terras demarcadas
hoje, 5 de outubro de 1988.”
Na promulgação da Constituição, havia 14 milhões
de hectares de terras indígenas. Sr. Presidente, hoje
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são 125 milhões de hectares, um aumento de 874%.
É a Funai, é o Ministério Público. Não há Presidente
da República que mande neles; não há ministro, não
há Justiça, não há Legislativo que mande neles. Eles
vivem num mundo à parte, fazem o que querem da
Constituição, todos os dias. Houve 874% de aumento
nas terras indígenas deste País desde a Constituição,
desobedecendo-lhe descaradamente.
Tivemos o episódio da Raposa Serra do Sol, em
Roraima. Aliás, foi matéria de jornal, de televisão e de
revista a miséria em que se encontram os índios de
Roraima depois que tiraram de lá os arrozeiros. Não
preciso aqui falar sobre isso, o Brasil inteiro assistiu.
Depois da Raposa Serra do Sol, não houve um julgamento comum. Depois da Raposa Serra do Sol, os
Ministros do Supremo, por quase unanimidade, resolveram, decidiram: “Vocês não sabem ler a Constituição? Então nós vamos repetir para vocês, brasileiros,
como é que tem de ser terra indígena.”
Terra demarcada não pode ser ampliada; foi o relatório do Ministro Carlos Alberto Direito, que eu faço
a questão aqui de ler:
A partir da apreciação deste caso pude perceber que os argumentos deduzidos pelas partes
são também extensíveis e aplicáveis a outros
conflitos que envolvam terras indígenas. A decisão adotada neste caso [Raposa Serra do
Sol] certamente vai consolidar o entendimento da Suprema Corte sobre o procedimento
demarcatório com repercussão também para
o futuro. Daí a necessidade do dispositivo explicitar a natureza do usufruto constitucional
e seu alcance.
Mas, Sr. Presidente, salvaguardas ampliadas
a partir de voto-vista do Ministro Menezes Direito e
deslocadas por iniciativa deste para a parte dispositiva da decisão. Técnica de decisão definitiva, Sr.
Presidente.
Mas eu ainda queria ler o trecho do Ministro Cezar Peluso, a respeito de Raposa Serra do Sol e dos
condicionantes que devem valer para todo o Brasil:
[…] não apenas pela circunstância de significar
reafirmação do ‘fato da posse indígena’ na data
da Constituição, ou seja, a posse encontrada
naquela data e objeto da demarcação, mas
também para efeitos futuros […].
Mas também o Ministro Lewandowski, na mesma votação:
[…] – refiro-me especialmente àquele ponto
em que se veda a ampliação da área –, porque consigno que o […] [Ato das Disposições
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Constitucionais Transitórias] fixou um limite
temporal para que a área seja, enfim, determinada, […], e penso que agora, data venia,
apenas com uma reforma constitucional é que
se poderá alterar [essa situação].

(...) e executada a demarcação, possam adquirir direitos em virtude dessa demarcação.
Se nós admitirmos que é possível a ampliação, a cada momento, vamos ter novamente
este embate.

Ainda o Ministro Gilmar Mendes: “embora o
prazo já tenha se esgotado…” Porque foram cinco
anos, nas disposições transitórias. De 1988, na Constituinte, cinco anos era o prazo definitivo para que as
áreas fossem demarcadas no País. Mas a Funai faz
de conta que não sabe; o Ministério Público faz de
conta que não sabe.

Sr. Presidente, Ellen Gracie, eu podia ficar aqui
citando todos os Ministros que votaram dizendo que
Raposa Serra do Sol é o marco temporal, é o marco
que o Governo deve adotar em todas as vezes que
for analisar alguma questão indígena. E, ainda mais,
as condicionantes determinaram que o Poder Público
municipal e estadual deve ser ouvido. De 1988 para
cá, a dona Funai e parte do Ministério Público nunca
chamaram os prefeitos ou os governadores, porque
eles estão acima do bem e do mal, mandam mais do
que os prefeitos e os governadores, a Presidência
da República, o Congresso Nacional, que votou essa
Constituição.
Sr. Presidente, recentemente, o Ministro Marco Aurélio foi convocado para uma decisão judicial e
ele novamente decidiu que Raposa Serra do Sol é o
marco temporal para definir e acertar as questões indígenas no País.
Quero lembrar que, em 2012, a AGU, entendendo
essa definição do Supremo Tribunal Federal, publicou
a Portaria nº 303, do dia 16 de julho de 2012. Aí que
as coisas se agravaram, Sr. Presidente. O Ministro
Adams, Ministro Chefe da AGU, publicou a portaria,
dizendo: “Governo brasileiro, se quiser tratar a questão
indígena, por favor, acompanhe os quesitos de Raposa Serra do Sol, as condicionantes que colocaram lá,
especialmente a 17 – terra indígena demarcada não
pode ser ampliada”, Sr. Presidente.
Posteriormente a essa publicação, o Ministro
Adams declarou à imprensa e à sociedade que os movimentos sociais o pressionaram e ele teve de recuar
e despublicar uma portaria.
Sr. Presidente, depois de isso feito, no ano passado, as coisas se agravaram ainda mais. Ele alega
que precisam ser votados os embargos declaratórios
que o Ministério Público entrou no Supremo Tribunal.
Não é verdadeiro porque os embargos declaratórios
não são suspensivos, Sr. Presidente. Nada vai adiantar! É apenas postergar e insuflar a violência no campo brasileiro.
Sr. Presidente, eu encaminhei ao Ministro do
Supremo, Joaquim Barbosa, a substituição do relator dessa matéria, porque Ayres Britto se aposentou
e nós estamos esperando a indicação do novo Ministro do Supremo pela Presidente Dilma que será o
relator dessa matéria ao herdar a relatoria de Ayres
Britto. Nós não podemos esperar e pedimos, encare-

Embora [diz Gilmar Mendes] o prazo já tenha
se esgotado, revela-se patente a finalidade do
dispositivo de evitar delongas ou tergiversações
no cumprimento, pelo ente público, do dever
que lhe fora constitucionalmente imposto. […]
Não se pode admitir [continua Gilmar Medes]
a possibilidade de que, a qualquer momento,
sejam ampliados os limites das terras indígenas já demarcadas, sob a alegação de que
as necessidades dos grupos autóctones não
foram corretamente aquilatadas à época da
demarcação ou de que novos interesses teriam surgido após a sua conclusão.
Ministro Gilmar Mendes é claríssimo ao dizer.
Não pode aparecer uma demanda e, de repente, virar
terra indígena. Se assim entender o Estado – que a
terra está pequena para os índios –, compre, repito,
desaproprie, pague, indenize e dê para quem quiser,
para qualquer brasileiro deste País. Mas passar a perna nos brasileiros brancos, a Funai e o Poder Público
não podem fazer.
Ainda, Carlos Alberto Direito, falecido Ministro
do Supremo:
Eu ponderaria, apenas, que nós não devemos considerar a aplicação, pelo que foi dito
ao longo de toda a discussão, exclusivamente no caso Raposa Serra do Sol. A ideia da
Corte foi a de criar, através deste processo,
um modelo próprio de demarcação de terras
indígenas. Então, nesse caso, haveria, sim,
de ser examinada a matéria. Eu entendo que,
uma vez feita a demarcação, não deve caber a
ampliação [Sr. Presidente, é o voto do Relator,
do Ministro do Supremo Tribunal Federal, votado por todos os Ministros, 99% dos Ministros],
porque a ampliação vai gerar consequências
gravosas [o que está acontecendo no Mato
Grosso do Sul hoje, o Ministro Carlos Alberto
Direito já previu lá atrás no dia do julgamento]
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cidamente, ao Ministro Joaquim Barbosa, que substitua o relator e que seja o que Deus quiser e que o
Supremo Tribunal decida, definitivamente, quem tem
razão neste País.
Há pouco, a Ministra Gleisi Hoffmann, em um
raio da inteligência e sabedoria, chamou a Embrapa
Satélite e pediu que mapeasse os Estados em crise
no País, e a Embrapa entregou, em primeira mão, o
Estado do Paraná.
Sr. Presidente, a Constituinte foi em 1988, em 5
de outubro, e o que a Embrapa Satélite encontrou no
Paraná, agora, há poucos dias? A Embrapa elaborou
um mapeamento e concluiu que a presença de índios
nos locais de estudo é recente ou até inexistente. A
presença mais antiga data de 1990, e a Constituinte
foi em 1988, Sr. Presidente.
Uma área chamada Tekoha Porã que reúne índios vindos de Naviraí e constitui uma aldeia inserida
na malha urbana de Guairá. E índios, Sr. Presidente,
já constatados pela Polícia Federal, do Paraguai... Nós
estamos ampliando e demarcando terra indígena para
índios do Paraguai no Estado do Paraná, um dos Estados mais prósperos da Nação e que produz muitíssimo
para o agronegócio deste País.
A maioria sobrevive com o Bolsa Família e cesta básica. Das demais áreas, em dez há intrusões e
ocupações indígenas a partir de 2007, Sr. Presidente.
Em cinco delas, só foi registrada a presença de índios
a partir 2012. O satélite é perfeito! Assim como ele
encontra desmatamento, assim como ele encontra e
enxerga até a cor do olho do boi, Sr. Presidente, ele
enxerga a ocupação, quer seja de índio, de branco
e de negro.
O satélite é poderoso. Não adianta contestar. Mas nós vamos fazer em todos os Estados de
conflito. E em quatro áreas das 15 declaradas indígenas no Paraná, a Embrapa detectou zero índio.
Nenhum índio.
Sr. Presidente, não é só o Paraná, mas também o
meu Tocantins. Um Estado pacífico, onde nós sempre
vivemos em paz com nossos índios. Estamos iniciando conflitos em Formoso do Araguaia; estamos criando conflito e vendo assistir em Lagoa da Confusão as
áreas irrigáveis, altamente produtivas para as lavouras. E nós precisamos aumentar a produtividade sem
desmatar, e é através da irrigação da margem do Rio
Araguaia que nós vamos poder fazer valer o aumento
de produção que a ONU nos pede até 2050.
Lagoa da Confusão e Formoso da Araguaia, regiões altamente produtivas, que sempre viveram pacificamente com os índios na Ilha do Bananal, agora
criando conflitos com os fazendeiros; mas também Mato
Grosso, onde estão sendo demandados 3,8 milhões

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

de hectares; Rio Grande do Sul, são lavouras centenárias, sendo reivindicadas por aldeias indígenas; a
Bahia sofrendo invasões de toda a ordem e de todo o
jeito; 125 novos processos. O que a Funai pretende, Sr.
Presidente? Não são só 13% do País para os índios.
Não, eles querem 25% do País, enquanto toda a nossa
produção de arroz com feijão e carne está ocupando
27,7% do Território nacional.
Encerro, Sr. Presidente, pedindo ao Governo
Federal, à Presidente Dilma, que ela possa revalidar
a Portaria 303 da AGU; que o Advogado-Geral da
União possa obedecer ao Supremo Tribunal Federal,
possa atender ao mando da Constituição e publique
a Portaria, dizendo que todas as áreas têm que ser
submetidas às condicionantes de Raposa Serra do Sol.
Ou precisamos aprovar a PEC no Congresso Nacional, colegas Senadores, Deputados de todo o Brasil,
dizendo que áreas indígenas têm que ser aprovadas
pelo Congresso Nacional. E, enfim, a Joaquim Barbosa, que possa substituir o relator.
Nós confiamos na Justiça, Sr. Presidente. Os Ministros do Supremo não iam mudar de opinião. Eu tenho certeza de que valerá o que eles votaram lá atrás,
e nós vamos voltar a ter paz no campo brasileiro, paz
para que nós possamos aumentar a nossa produção,
a nossa produtividade. Nós não queremos brigar com
ninguém, nós não queremos brigar com os índios. Se
nós temos alguma dívida com os índios, que todos
os brasileiros possam pagar e não só os produtores
rurais. Essa dívida não é só nossa, nós não tomamos
terras indígenas, nós somos titulados pelo Estado
brasileiro, a grande maioria com escritura pública, Sr.
Presidente. Produzimos há quarenta, cinquenta, cem
anos no mesmo lugar.
Eu peço que o Estado brasileiro, que o Sr. Ministro da Justiça, faça justiça de verdade para todos os
brasileiros. Para isso ele é contratado e pago. E não
só para os índios do Brasil.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Rodrigues.
Bloco/PR – SP) – Há Expediente sobre a mesa.
A Presidência comunica, de conformidade com
o Ato Conjunto nº 3, de 2013, dos Presidentes do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que
fica prorrogado por 60 dias o prazo para conclusão
dos trabalhos da Comissão Mista criada pelo Ato
Conjunto nº 1, de 2013, destinada a elaborar proposta de reforma do Regimento Comum do Congresso Nacional.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ato:
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Rodrigues.
Bloco/PR – SP) – A Presidência designa, de conformidade com o Ato Conjunto nº 4, de 2013, dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, o Deputado Eduardo Barbosa, em substituição ao
Deputado Carlos Sampaio, para integrar a Comissão
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Mista destinada a consolidar a legislação federal e a
regulamentação dos dispositivos da Constituição Federal, criada pelo Ato Conjunto nº 2, de 2013.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ato:
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Rodrigues.
Bloco/PR – SP) – O próximo inscrito é o nobre 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,
ouvintes da Rádio Senado, o que me traz à tribuna
nesta noite são dois assuntos que não me deixam
alegre ao tratar deles.
O primeiro diz respeito à decisão do Supremo
Tribunal Federal de não considerar a Emenda Constitucional da Constituição do Estado do Acre, que assegurava aos servidores contratados anteriormente a
1988 permanecerem em seus trabalhos.
Não reconheceram a estabilidade desses servidores. Então é um assunto que tem gerado uma grande
comoção entre os servidores. Isso afeta diretamente
algo em torno de onze mil servidores do Estado do
Acre. Esse número é muito significativo, onze mil servidores, é mais ou menos 25% da força dos servidores
públicos do Estado do Acre, nas mais diferentes áreas.
Exatamente por isso há uma grande comoção. Ontem
foi objeto de pronunciamento do Senador Jorge Viana
aqui na tribuna e hoje houve uma reunião da bancada
federal do Acre, de Senadores e Deputados Federais,
para tratar desse assunto, no sentido de tentar interpretar essa decisão do Supremo Tribunal Federal e,
ao mesmo tempo, tentar algum tipo de saída, algum
tipo de atitude que traduza a solidariedade dos Parlamentares aos servidores do Estado do Acre, assim
como tem feito o Governador Tião Viana. O Governador Tião Viana, desde que soube dessa decisão do
Supremo, deixou clara a sua posição de lutar, até as
últimas conseqüências, no sentido de tentar encontrar
um caminho para que o prejuízo aos servidores seja
o menor possível.
O ideal, uma vez que esses servidores já têm
toda uma história com o serviço público do Estado
do Acre, muitos deles já próximos à aposentadoria,
seria que eles pudessem manter os seus empregos
para o sustento de suas famílias e, ao mesmo tempo,
pudessem continuar dando a sua contribuição para o
Estado do Acre, porque 11 mil servidores ameaçados
significa uma ameaça à economia do Acre; significa
um forte perigo de um grande problema social, porque isso vai causar um transtorno social muito, muito
grave também. E, exatamente por isso, a sociedade
do Acre, os Parlamentares e o Governador Tião Viana
estão preocupados em tentar encontrar uma saída e
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buscar o melhor caminho para que esse sofrimento
não venha a ser concretizado de maneira fria como
está sendo desenhado.
Essa luta vem de muito tempo. O Governador
Jorge Viana, à época, já havia recebido essa determinação das demissões, mas recorreu dessa sentença e
conseguiu manter. Depois, com o Governador Binho,
da mesma forma: houve recurso e conseguiu manter
esses servidores. E agora há uma decisão praticamente já concluída no Supremo Tribunal Federal. Teremos
que encontrar outro mecanismo de diálogo com o Supremo para ver de que maneira diminuir o sofrimento
dessas pessoas e tentar uma forma de o Governo do
Estado do Acre não causar a concretização dessas
demissões, que seria algo trágico para o povo do Acre.
Então, a Bancada Federal do Acre, hoje reunida, externou a sua solidariedade e a busca de algum tipo de
saída para este problema.
Outro assunto, Sr. Presidente, que me traz à tribuna do Senado hoje é para, mais uma vez, reforçar
o meu convencimento de que houve uma ação açodada que vitimou pessoas inocentes, está vitimando
pessoas inocentes no Acre quando dessa Operação
G 7. A partir de um período de escuta telefônica da
Polícia Federal, chegou-se a conclusões precipitadas
e a pedidos de prisão também precipitados, porque
não houve o devido processo legal, não se ouviu o
Ministério Público, não se respeitou o direito de defesa e pediu-se a prisão preventiva de pessoas que têm
endereço, que têm família, que têm emprego fixo, algo
que não era necessário. A investigação poderia muito
bem ter continuidade sem a prisão dessas pessoas.
Porque faltou o devido processo legal, porque
houve precipitação no sentido de prender pessoas
inocentes sem que elas tivessem o direito de defesa,
exatamente por isso a gente considera que a Justiça
está a dever, nesse caso do Acre. E, principalmente, a
abordagem que tem sido feita por alguns veículos de
comunicação, a partir dos fatos consumados. Fizeram
um grande espetáculo com a prisão de pessoas inocentes televisionada pela TV Globo, mostrada em vários
veículos de comunicação, como aconteceu, agora, no
fim de semana. A revista Veja traz também uma reportagem dura e injusta com o Governador Tião Viana,
que é uma pessoa que tem dedicado todas as horas
do dia, todos os dias da semana, a fazer um trabalho
em benefício do povo do Acre, tem procurado fazer
o melhor. E, infelizmente, por conta dessas escutas,
uma escuta que tem o seu toque de injustiça, porque
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vem sendo feita há um ano e meio, desde setembro
de 2011 – não conseguiram pegar nenhuma prova
cabal de irregularidade no Governo –, ainda assim, o
que se espalhou nos veículos de comunicação é como
se estivesse um grande escândalo sendo desvendado e, na realidade, desse escândalo não houve fato
concreto algum.
Exatamente por estar convencido da ação da
justeza da ação do Governo do Estado do Acre e,
principalmente, da seriedade do Governador Tião Viana e do respeito ao Erário público pelo seu Governo
e pela sua equipe, o Presidente Nacional do Partido
dos Trabalhadores, Deputado Rui Falcão, soltou hoje
uma nota pública em solidariedade ao Governo do
Acre. Essa nota pública está sendo publicada no site
do Partido dos Trabalhadores, no site da Bancada do
PT aqui no Senado, e em vários outros veículos de
comunicação.
A nota diz o seguinte:
O PT repele com veemência os ataques de
setores da mídia e da oposição ao governador
do Acre, por conta de investigações realizadas
no Estado pela Polícia Federal. O PT e o Governo do Estado sempre manifestaram tolerância zero contra qualquer prática de corrupção.
O companheiro Tião Viana, cuja conduta à
frente da administração sempre se pautou
pela transparência, pelo zelo com os recursos públicos e pela ética, vem promovendo
uma verdadeira revolução no Acre. Seja pela
gestão com ampla participação popular, seja
pelas realizações nas áreas de saneamento,
infraestrutura, moradia, saúde, educação, produção, e seu mandato orgulha a militância do
Partido dos Trabalhadores [do Acre e do Brasil].
Tanto quanto o governador, o PT espera que a
verdade prevaleça ao final das investigações.
Mas que não se cometam injustiças. E, se
houver culpados, que sejam punidos na forma
da lei, respeitados os direitos constitucionais
à ampla defesa, ao contraditório e ao devido
processo legal.
Finalmente, reafirmamos nossa confiança na
conduta sempre inatacável do companheiro
Tião Viana, a quem expressamos a nossa irrestrita solidariedade.
São Paulo, 21 de maio de 2013.
Rui Falcão, Presidente Nacional do Partido
dos Trabalhadores.
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Ao mesmo tempo em que faço a leitura dessa
nota, Sr. Presidente, eu gostaria de afirmar, neste pronunciamento, que não se trata de uma defesa apenas
de um companheiro do Partido dos Trabalhadores ou
de companheiros que estão fazendo parte do nosso
projeto. Na realidade, estamos aqui fazendo uma defesa
da justiça, uma defesa no sentido de que haja justiça
na apuração dessas questões. Por quê, Sr. Presidente?
Porque muitas inverdades foram espalhadas a respeito das investigações. Chegaram a conclusões muito
precipitadas, dizendo, por exemplo, que, no programa
Ruas do Povo, estavam sendo pagas obras que não
estavam sendo executadas. Dizendo, inclusive, foi veiculado no Jornal Nacional – e olha que uma imagem
dessas sendo veiculada, com a grande audiência que
tem o Jornal Nacional, tem-se uma ideia do tamanho
do estrago que isso causa à imagem de um governo
sério e honesto, como é o governo do Governador
Tião Viana.
Espalhou-se, a partir dessas denúncias, que no
Município de Tarauacá, por exemplo, 22% da obra do
Ruas do Povo havia sido realizada e que, no entanto,
havia sido pago mais de 90% da sua execução.
Na realidade, não fizeram a devida observação
de que obra de pavimentação não é simplesmente pôr
tijolo ou asfalto sobre o solo, tem toda uma realização
anterior à pavimentação. É preciso fazer toda a remoção de terra, é preciso fazer toda a parte de saneamento, de esgoto, de fixação da distribuição de água,
da estrutura de tubulação, é preciso fazer a base, a
sub-base. Isso tudo tem custo.
Quando se avaliou, a partir da ausência de uma
parte de pavimentação e tijolo, como se a obra estivesse na estaca zero, não estava. Na realidade ela
tem etapas, estava sendo construída etapa por etapa.
Os seis Municípios que foram apontados na reportagem, como se existissem falhas no programa Ruas
do Povo, na realidade, a equipe técnica do Depasa,
o departamento responsável pela realização dessas
obras, fez um levantamento minucioso Município a
Município, rua por rua, contestando cada uma das
afirmações, o que é muito importante.
A população pode imaginar que a verdade seja o
que foi divulgado, mas, na realidade, podemos confrontar essas afirmações. Foram feitas ilações de maneira
precipitada, desonesta e desumana, porque pessoas
estão sendo expostas à ridicularização e a injustiças
por conta dessas afirmações. Mas são informações que
estão sendo contestadas, ponto a ponto, pela equipe do
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Depasa, que é o departamento responsável pela realização dessas obras, e também do Governo do Estado.
Para se ter uma ideia, na cidade de Acrelândia
foram pagos 75% da obra e realizados 75,80% do
planejado. No Município de Epitaciolândia foram pagos 99%, mas executados 100% da obra planejada.
Isso no lote 1.
No lote 2, foram pagos 91,33%, mas a realização
chegou a 100%.
Quanto ao Município de Manoel Urbano, que também aparece na reportagem como sendo um Município
onde se fizeram ruas fantasmas, está-se mostrando
que essa afirmação é injusta, caluniosa, porque todas
as ruas pavimentadas foram documentadas com fotografias. E nós podemos mostrar, mediante um relatório
substanciado, produzido pelo Governo do Estado, que
essas ruas todas foram feitas. Existem fotos de como
elas eram, como estavam no momento da execução
da obra e como elas ficaram depois de prontas.
No Município de Manoel Urbano, foram pagos
62,12% e foram realizados 62% da obra.
No Município de Plácido de Castro, no lote 1,
foram pagos 82,5% da obra e realizados 65,98% da
obra física. No lote 2 de Plácido de Castro, foram pagos 63,14% e executados 41,28%.
Na Vila Campinas, que também é uma localidade pertencente a Plácido de Castro, no lote 1, foram
pagos 85% e executados 100% das obras. Na Vila
Campinas, lote 2, foram pagos 19,78% e executados
26,67% das obras.
Em Tarauacá, Município que apareceu também
na reportagem, dando conta de que haviam sido executados apenas 22% e pagos mais de 90%, na realidade, foram pagos 87%, mas, do que foi planejado, já
haviam sido executados 100%.
É importante ressaltar que, neste relatório apresentado pela equipe técnica do Depasa e pelo Governo do Acre, para cada Município onde apareceu esse
tipo de denúncia, há uma resposta. Por exemplo, no
caso do Município de Acrelândia, na representação
feita pela Polícia Federal, os investigadores concluíram que apenas treze ruas tiveram obras de asfaltamento executado nos últimos doze meses. O relatório
apresentado pela Polícia Federal apenas corrobora
as planilhas existentes, uma vez que, como citado
acima, a empresa já concluiu 12 ruas com extensão
total. Vale reforçar que, do planejado, as empresas
têm a responsabilidade de executar 100% e, se porventura, qualquer uma dessas ruas executadas tiver
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problema, ela tem que, primeiro, fazer a correção para
poder receber em definitivo.
E o relatório que eles apresentaram, que vai
constar da defesa dessas pessoas que estão injustamente presas, vai se referir a rua por rua que
apareceu nas reportagens para mostrar o que era, o
que foi feito e como estão atualmente essas obras.
Tanto para o Município de Acrelândia quanto para o
Município de Epitaciolândia, o Município de Manoel
Urbano ou o Município de Tarauacá, na Fase 1, na
Fase 2, e também a Vila Campinas, que pertence a
Plácido de Castro, tanto na Fase 1 quanto na Fase
2, para cada um desses Municípios que foram citados nas reportagens como sendo obras não executadas tem um relatório devidamente ilustrado com os
dados técnicos da equipe e com as fotografias das
obras executadas.
O que temos a dizer com tudo isso, Sr. Presidente, é que um processo mal conduzido produz
injustiça. E a injustiça praticada contra uma pessoa
é uma ameaça a toda a sociedade, é uma ameaça
a cada um dos cidadãos. E hoje nós estamos diante
dessa situação.
Nós temos empresários da construção civil do
Acre, e é muito bom afirmar isso aqui, porque se o
Acre dos últimos 14 anos teve um salto de qualidade
entre o que era e o que é atualmente contou com a
presença firme de um governo comprometido, mas
também com a participação do empresariado local,
empresariado que também teve a sua parcela de
contribuição e realizou grandes coisas pelo Estado
do Acre. Hoje esses empresários estão sendo colocados sobre suspeição.
Disseram na reportagem que existe um G-7,
que todas as obras do Acre são dirigidas a um grupo de sete empresas, mas na realidade esses dados
apontados pelo Depasa garantem que participaram
da execução das obras do “Ruas do Povo” e estão
participando hoje 39 empresas. E em todas as obras
executadas no Acre mais de 100 empresas têm participado efetivamente.
Então, na realidade, se houve gravações e se a
Polícia Federal acha que deve investigar, ótimo, nós
apoiamos que seja investigado mesmo. O Governador
Tião Viana já fez essa referência, o Senador Jorge Viana já fez, eu também já tive oportunidade de ocupar
esta tribuna e dar total apoio às investigações. O que
não se concebe é o porquê da prisão preventiva de
pessoas que têm endereço fixo, que não são ameaça à
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sociedade, que não vão oferecer nenhum tipo de risco
às investigações, o porquê da prisão dessas pessoas.
Então tem algo que aconteceu fora do processo legal, e isso é uma injustiça. Nós estamos aqui a
questionar esse tipo de procedimento.
O outro aspecto que também foi apontado é que
o programa Cidade do Povo estaria sendo direcionado a empresas, para beneficiar essas empresas. Na
realidade o programa Cidade do Povo faz parte do
programa Minha Casa, Minha Vida, é um programa
gerido diretamente pela Caixa Econômica Federal. As
empresas se habilitam e apresentam as suas propostas para a Caixa Econômica Federal, individualmente
ou em consórcio.
Se as empresas se reuniram em consórcio para
apresentar uma proposta, elas estavam exercendo
legítimo direito de organização em consórcio. E assim elas fizeram ao apresentar a sua proposta para
a Caixa Econômica Federal. E eu posso assegurar
que, tão logo essas investigações prossigam e todas
as pessoas da área técnica que tenham entendimento da execução de uma obra do início até o final possam ter acesso aos dados técnicos, elas vão chegar
à conclusão de que não existe esse beneficiamento
nem existe o desvio de recursos. O que nós podemos
afirmar com toda certeza é que no Estado onde tem
desvio de recursos, no Estado onde tem esquemas
de corrupção as ações não acontecem, não chegam
ao benefício do povo. E o Estado do Acre, nos últimos
14 anos, teve uma mudança da água para o vinho, do
ponto de vista do que era e do que é.
O Estado estava completamente falido, as empresas estavam completamente falidas, o próprio salário
dos servidores... Havia situação de secretarias em que
o salário estava atrasado até cinco meses. E ao longo
desses 14 anos nós temos um Estado completamente
reativado, que está em condição de fazer operações
de crédito, que tem a sua relação dívida/PIB completamente superavitária, tanto é que, nessas obras, tanto
do “Ruas do Povo” quanto do Programa Minha Casa,
Minha Vida e do Programa Cidade do Povo, as ações
todas que estão sendo executadas contam, em grande
parte, com recursos do Governo Federal, mas também
contam com recursos de financiamentos contraídos
pelo Governo do Estado junto ao BNDES e até junto
ao Banco Mundial, situações que só acontecem em
Estados que estão absolutamente habilitados para isso.
Estado nenhum consegue contrair um financiamento se não comprovar a sua condição, primeiro,
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de adimplência; segundo, a sua relação superavitária
na dívida/PIB. É o caso do Acre, Estado que está em
franco crescimento, em franco desenvolvimento. E a
presença do Governador Tião Viana, com sua ousadia
e com sua dedicação, tem contribuído imensamente
para que o Estado dê um salto de qualidade.
Tudo que nós temos nesse momento é um espetáculo deprimente, que não está fazendo bem para
as pessoas honestas que procuram dedicar-se inteiramente à realização do seu serviço. E isso é triste
de se relatar.
Queremos sim que haja investigação, mas, como
ponto de partida, é importante que as pessoas inocentes que estão presas sejam colocadas em liberdade
e que elas respondam. Se houver qualquer tipo de irregularidade comprovada e identificada, que elas respondam por isso, mas em liberdade, porque assim diz
a Constituição. As pessoas não podem ser privadas
de liberdade sem que haja uma justificativa absolutamente plausível para tal situação.
Esse não é o caso. E eu tenho certeza de que nós
iremos, juntamente com o Governo do Estado, reunir
todas as informações possíveis para fazer o devido
enfrentamento dentro das regras legais...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... para
que as pessoas tenham justiça. O que nós estamos
querendo para essas pessoas é justiça, porque o que
está acontecendo, nesse momento, é uma tremenda
injustiça para com essas pessoas, para com as famílias dessas pessoas e para com o Governo do Estado
do Acre e o Governador Tião Viana, que estão tendo a
sua imagem exposta negativamente, de maneira injusta. Os fatos vão provar, clara e inequivocamente, que
essa investigação foi precipitada, chegou a conclusões
precipitadas, e não é justo que pessoas inocentes venham a ser prejudicadas diante de um processo que
não foi conduzido de maneira adequada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Rodrigues.
Bloco/PR – SP) – Solicito ao Senador Anibal Diniz que
assuma a Presidência, para que eu possa fazer o meu
pronunciamento.
Próximo orador, Senador Antonio Carlos Rodrigues.
O Sr. Antonio Carlos Rodrigues deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Anibal Diniz.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, o Senador Antonio Carlos.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, senhoras e senhores, em meu pronunciamento
hoje, nesta tribuna, quero tratar de uma questão que
é motivo de grande preocupação das autoridades das
cidades brasileiras. Trata-se da dívida pública dos Municípios com a União.
A título de colaboração, eu gostaria de encaminhar a esta Casa um documento elaborado pelo gabinete do Conselheiro Dissei, do Tribunal de Contas do
Município de São Paulo.
Dissei, que, durante muitos anos, foi Vereador
da capital paulista, elaborou um estudo denominado
“Dívida pública do Município de São Paulo – Considerações sobre o contrato de refinanciamento celebrado
pelo Município com a União”, que foi compartilhado
com o Plenário do Tribunal de Contas do Município.
O Conselheiro assinala que, como relator das
contas do Executivo municipal, tem observado o estado permanente de atenção em que se encontra o Município de São Paulo no que diz respeito à sua dívida
pública. Explica que tem expedido inúmeros alertas
endereçados à Administração, tendo em vista o fato
de a dívida consolidada líquida situar-se acima dos limites estabelecidos pelo Senado Federal. Segundo o
Conselheiro Dissei, o problema persiste desde o exercício de 2001, o que leva à conclusão de que a dívida
do Município de São Paulo, nos termos em que está
colocada, é impagável.
Em vista dessa situação, foram realizados e desenvolvidos estudos e simulações quanto ao comportamento da dívida, cujos resultados o Conselheiro apresentou ao Plenário do Tribunal de Contas do Município
de São Paulo, no último mês de março.
Analisando os pagamentos efetuados pela Prefeitura e o comportamento do saldo devedor do contrato no período 2000/2012, Dissei concluiu que,
embora a Prefeitura tenha desembolsado, a título de
pagamento, cerca de R$19,5 bilhões nesse período, o
saldo devedor do contrato, que era de R$11,3 bilhões
no início de sua vigência, aumentou para R$53,2 bilhões
em 2012, ou seja, quase quintuplicou.
Nas palavras do eminente Conselheiro Domingos Dissei:
Se nada for feito até o final do contrato, ou
seja, até 2030, o Município terá desembol-
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sado mais de R$130 bilhões somente com
pagamento da dívida, fato que não impedirá
que remanesça um saldo residual da ordem
de R$163 bilhões.
Esta é uma situação dramática que estrangula a
capacidade de investimento do Município de São Paulo.
Esse comportamento potencialmente explosivo da
dívida paulistana pode ser explicado, em parte, pelas
condições pactuadas no contrato de refinanciamento
firmado com a União, em especial em função do indexador utilizado, o Índice Geral de Preços, disponibilidade interna, IGP-Dl, acrescido por juros nominais
que variam de 6% a 9% ao ano.
Nesse ponto, destaco o Projeto de Lei Complementar nº 238, de 2013, de iniciativa do Poder Executivo, em tramitação na Câmara dos Deputados.
O referido projeto estabelece que os juros deverão ser de 4% ao ano e que a atualização monetária será calculada com base no Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mais estável
que o IGP. Caso a soma ultrapasse a variação da
taxa básica de juros – Selic do mês, esta será usada
para atualização.
Com certeza, é uma iniciativa que pode auxiliar os Municípios endividados, como a capital de
São Paulo.
Por considerar que este estudo, elaborado pelo
Conselheiro do Tribunal de Contas do Município de São
Paulo, Dissei, contribui para uma análise da questão da
dívida pública dos Municípios brasileiros, encaminho
uma cópia do documento à Presidência desta Casa.
Assim, ele poderá ser lido na íntegra pelos Senadores e demais pessoas com interesse nessa questão
de profunda relevância para a Federação.
É o que tinha a dizer.
O meu muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Antonio Carlos Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu o Aviso nº 26, de 2013
(nº 132/2013, na origem), do Ministro de Estado da
Fazenda, encaminhando o relatório com as características das operações de crédito analisadas no âmbito
daquela Pasta, no mês de março de 2013, as tabelas
demonstrativas da posição de endividamento dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Aviso nº 26, de 2013, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas
da União, o Aviso nº 1.027, de 2013, na origem, referente ao Requerimento nº 1.058, de 2011, que encaminha cópia do Despacho que conheceu de recurso
interposto em face do Acórdão 526/2013, daquele Tribunal, referente à auditoria realizada no Serviço Social
da Indústria e no Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (TC 028.129/2012-1).
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É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 1.027-GP/TCU
Brasília, 16 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Despacho (acompanhado da Instrução Técnica) exarado em 3-5-2013 pelo Ministro-Relator Benjamin Zymler, nos autos do processo nº TC028.129/2012-1, por meio do qual suspendeu os efeitos
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do item 9.1 e subitens do Acórdão nº 526/2013-TCU-Plenário, cuja cópia segue em anexo.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– O Aviso nº 1.027, de 2013, foi juntado ao processado
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do Requerimento nº 1.058, de 2011, e encaminhado,
em cópia, ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os Srs. Senadores Mário Couto, Paulo Bauer,
Cássio Cunha Lima, Flexa Ribeiro, Alvaro Dias e Ciro
Nogueira enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na forma do disposto no art. 203, combinado
com o Inciso I e §2º do art. 210, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do artigo de autoria do historiador e
professor da Universidade de Federal de São Carlos,
Marco Antonio Villa, intitulado: “O mito da presidente
workaholic”, publicado pelo jornal O Globo em sua
edição de 19 de março de 2013.
Segundo o autor, nove ministros, cerca de um
quarto do ministério, nunca foram recebidos pela presidente Dilma no período de seis meses, entre agosto
de 2012 a janeiro passado. Ainda, segundo o autor, a
presidente workaholic trabalharia diuturnamente, seria
superexigente, realizaria constantes reuniões com os
ministros, analisaria detidamente os projetos e cobraria impiedosamente resultados.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
Publicado no Globo desta terça-feira
Marco Antonio Villa
O MITO DA PRESIDENTE WORKAHOLIC
Ao longo dos últimos dois anos, os propagandistas
de Dilma Rousseff construíram vários figurinos, todos
fracassados pela dura realidade dos fatos. O último foi
o da presidente workaholic. Trabalharia diuturnamente, seria superexigente, realizaria constantes reuniões
com os ministros, analisaria detidamente os projetos e
cobraria impiedosamente resultados. Porém, os dados
oficiais da sua agenda, disponibilizados na internet,
provam justamente o contrário.
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Em agosto despachou com 17 ministros. Um terço deles, apenas uma vez (como Aldo Rebelo e Celso
Amorim). Deu preferência a Paulo Sérgio Passos, Gleisi
Hoffman e especialmente a Guido Mantega, recebido
9 vezes. Se a a maioria deles não teve um minuto de
atenção da presidente, o mesmo não se aplica a Rui
Falcão, presidente do PT, e até ao presidente da UNE,
Daniel Iliescu, que foram ouvidos a 9 e 22 de agosto,
respectivamente.
Dilma pouco se deslocou de Brasília. Numa delas foi a São Paulo, no dia 6. Saiu às 11h30m direto
para o escritório da Presidência da República na capital paulista, à época ainda sob a responsabilidade de
Rosemary Noronha. Dilma foi se encontrar com Lula.
Passaram horas discutindo política. Às 18h40m, retornou a Brasília. Foi a única atividade do dia.
Em setembro recebeu 14 ministros. Os mais assíduos foram os que despacham no Palácio do Planalto (Miriam Belchior, Gleisi Hoffman e Ideli Salvatti; as
duas últimas, quatro vezes, e a primeira, três) e Aldo
Rebelo (Esportes), três vezes. Uma sequência de 12
dias com pouquíssima atividade chama a atenção. No
dia 5 recebeu um ministro (Edison Lobão) às 9h e não
há mais qualquer registro. No dia seguinte trabalhou
das 10h às 12h. E só. No feriado compareceu ao tradicional desfile. Na segunda-feira, dia 10, só registrou
duas audiências, uma às 10h e outra às 15h.
Dois dias depois, foi uma espécie de “quarta maluca”. A presidente teve apenas dois compromissos e
nenhum administrativo: às 15h, recebeu o presidente
do PCdoB, “o partido do socialismo”, Renato Rabelo,
e uma hora depois, mostrando o amplo arco de apoio
do governo – e haja arco! –, o megaempresário Jorge
Gerdau. E mais nada. No dia seguinte compareceu à
posse de um ministro e ao lançamento de um programa
de incentivo do esporte de alto rendimento. Na sexta-feira (14), anotou na agenda às 10h um despacho
interno e rumou, no início da tarde, para Porto Alegre,
onde permaneceu o fim de semana e a segunda-feira
– neste dia visitando dois estaleiros.
Nada mudou em outubro. Despachou com 19
ministros. Fez uma breve viagem ao Peru, visitou São
Luís e São Paulo (duas vezes: uma delas novamente
ao escritório da Presidência da República e para mais
um encontro com Lula). Se muitos ministros, em três
meses, não foram recebidos pela presidente, o mesmo não ocorreu com Renato Rabelo. O presidente do
PCdoB teve mais uma audiência, a segunda em dois
meses. Dilma teve tempo para ouvir Fernando Haddad,
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prefeito eleito de São Paulo, no dia 29, e, dois dias
depois, o de Goiânia. Ambos do PT. Curiosamente a
agenda não registrou – caso único – onde a presidente
esteve nos dias 27 e 28, fim de semana.
Dilma manteve em novembro sua estranha rotina
de trabalho. Recebeu 15 ministros. Dois pela primeira vez, nos últimos 4 meses: Paulo Bernardo e Antonio Patriota. Concedeu duas audiências a prefeitos
eleitos: de Niterói, Rodrigo Neves, do PT; e Curitiba,
Gustavo Fruet, do PDT e apoiado pelo PT. Fez uma
longa viagem à Espanha e uma breve à Argentina.
Mas três dias se destacam pelas curiosas prioridades: 21, 22 e 23. Na quarta-feira (21), a presidente
não recebeu nenhum ministro e não efetuou qualquer
despacho administrativo. Dedicou o dia a José Sarney,
Gim Argello, Eduardo Braga e ao seu vice-presidente,
Michel Temer.
Como ninguém é de ferro, à noite assistiu o filme “O palhaço”. No dia seguinte, a agenda registrou
três compromissos, um só com ministro (o dos Portos), a posse do presidente e vice-presidente do STF
e um encontro com a apresentadora Regina Casé. E
na sexta-feira? Somente duas audiências e no período da tarde.
Dilma incorporou o péssimo hábito de que o
mês de dezembro é “de festas”. Fez duas viagens ao
exterior (França e Rússia) e despachou com apenas
9 ministros. Antecipou o réveillon para o dia 28, suspendendo as atividades por 13 dias, até 9 de janeiro.
Iniciou o novo ano com a mesma disposição
do anterior: pouquíssimos despachos, audiências
ou reuniões de trabalho. Em janeiro, despachou com
11 ministros. Lobão foi o recordista: quatro vezes. E,
por incrível que pareça, e sempre de acordo com a
agenda oficial, concedeu pela primeira vez em um
semestre uma audiência para o ministro da Saúde,
Alexandre Padilha. Melhor sorte teve o ex-jornalista
Franklin Martins: esteve duas vezes, em apenas quatro meses, com Dilma.
Nesse semestre (agosto de 2012/janeiro de 2013),
nove ministros – cerca de um quarto do ministério – nun-
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ca foram recebidos pela presidente: Marcelo Crivella,
Aguinaldo Ribeiro, Garibaldi Alves Filho, Brizola Neto,
Gastão Vieira, Maria do Rosário, Eleonora Menicucci,
José Elito e Alexandre Tombini (presidente do Banco
Central, mas com status de ministro).
Outros não mais que uma vez. Uma reunião
entre a presidente e alguns ministros de áreas correlatas nunca foi realizada. Em alguns dias (como a
16 de janeiro), não concedeu nenhuma audiência e
nem efetuou despachos internos. Pior ocorreu duas
semanas depois, a 30 de janeiro, uma quarta-feira:
está sem nenhum compromisso. É uma agenda de
uma workaholic?
Marco Antonio Villa é historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos (SP)

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do artigo de autoria do jornalista Guilherme Fiuza, intitulado: “Aprovação a Dilma mostra
que o Brasil ‘encherga’ bem”, publicada pela revista
Época em sua edição de 1º de abril de 2013.
Segundo o autor, moradias do programa Minha
Casa Minha Vida oferecem como bônus minhas goteiras, minhas rachaduras na parede. O jornalista cita
uma das redações do Enem onde o candidato escreveu “enchergar” – com “ch” em vez de x. Enquanto
isso o então Ministro da Educação, Fernando Haddad,
estava ocupado com a agenda de campanha para a
prefeitura de São Paulo.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PAULO BAUER EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento
para fazer o registro do artigo de autoria do sociólogo Demétrio Magnoli, intitulado: “Lula e a falência da
‘Doutrina Garcia’”, publicado pelo jornal O Globo em
sua edição de 31 de janeiro de 2013.
Segundo o autor, Lula ao assumir a Presidência
da República em 2003, nomeou Marco Aurélio Garcia
como assessor especial e começou a conduzir a política brasileira para a América Latina de acordo com os
mandamentos da ‘Doutrina Garcia’, que almeja promover a liderança regional do Brasil, preservar o regime
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autoritário cubano e erguer uma barreira geopolítica
entre América Latina e EUA. Os palacianos não perceberam a falência dessa doutrina.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CÁSSIO CUNHA LIMA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/ PSDB – PA Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do artigo de autoria do economista
Maílson da Nóbrega, intitulado “Desastre no Petróleo”,
publicado pela revista Veja em sua edição de 20 de
fevereiro de 2013.
Segundo o autor, a mudança da Lei do Petróleo,
motivada por razões políticas e ideológicas, ainda não
foi posta em prática, mas o intervencionismo sugere
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que vai ser e que cobrará um preço elevado em termos
de desenvolvimento do Brasil.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do artigo de autoria do sociólogo Demétrio
Magnoli, intitulado: “Não se preocupe, embaixador”,
publicado pelo jornal Estado de S. Paulo em sua edição de 28 de fevereiro de 2013.
O autor aborda a visita polêmica da blogueira Yoani Sánchez ao Brasil e comenta sobre os possíveis
motivos que causariam a queda do embaixador de
Cuba no Brasil, Carlos Zamora Rodrígues, segundo
rumores que circularam durante a visita.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
NÃO SE PREOCUPE, EMBAIXADOR
28 de fevereiro de 2013 | 2h 10
A Carlos Zamora Rodríguez, embaixador de Cuba
no Brasil:
Circulam rumores de que a passagem da blogueira Yoani Sánchez pelo Brasil terá efeitos desastrosos
para sua carreira diplomática. Escrevo para acalmá-lo.
À luz dos critérios políticos normais, qualquer um dos
quatro motivos mencionados como causas possíveis
de sua queda seria suficiente para fulminar um diplomata. Contudo os governos de Cuba e do Brasil não
se movem por critérios normais.
Comenta-se, em primeiro lugar, que o Planalto
solicitaria sua remoção em reação à interferência ilegal
da embaixada nos assuntos internos do País. De fato,
é ultrajante reunir militantes do PT e do PCdoB na representação diplomática cubana para distribuir um CD
contendo calúnias contra uma cidadã em visita ao Brasil. Mas não se preocupe. Sob Lula, quando prendeu e
deportou os pugilistas cubanos que tentavam emigrar,
o governo brasileiro violou a Carta Interamericana de
Direitos Humanos para atender a um desejo de Havana. Dilma Rousseff só precisa ignorar a violação de
leis nacionais para encerrar o “caso Yoani”.
Em segundo lugar, corre o rumor de que Havana pretende substituí-lo por razões de incompetência
funcional. A causa seria o vazamento para Veja das
informações sobre a reunião na embaixada, que contou
com a presença de Ricardo Poppi Martins, auxiliar do
ministro Gilberto Carvalho - uma notícia depois con-
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firmada pela própria Secretaria-Geral da Presidência.
Certamente as agências de inteligência de seu país não
apreciaram a condução desastrada da operação, mas
duvido que o governo de Raúl Castro desconsidere os
fatores atenuantes: a inconveniência representada pela
liberdade de imprensa e os “dilemas morais pequeno-burgueses” de militantes de esquerda não submetidos
ao centralismo do Partido Comunista Cubano.
Um terceiro motivo para seu afastamento residiria nas implicações lógicas das acusações difundidas
pela embaixada contra a blogueira. O CD qualifica Yoani
como “mercenária financiada pelo governo dos EUA”
para “trabalhar contra o povo cubano”. Afirmar isso, porém, significa dizer que, mesmo dispondo das provas
da atuação de uma agente inimiga em seu território, o
governo de Cuba optou por não prendê-la e processá-la, pondo em risco a segurança do país. O raciocínio,
impecável, destruiria um diplomata de um país democrático, mas não arranhará sua reputação perante o
regime dos Castros: o discurso totalitário não almeja a
persuasão racional, não se deixa limitar pela regra da
consistência interna e não admite o escrutínio da crítica.
Afigura-se mais grave a quarta razão que apontam como ameaça à sua carreira. Ao estimular a perseguição movida por hordas de militantes organizados
contra Yoani, a embaixada amplificou a voz e o alcance da mensagem da blogueira, produzindo um efeito
contrário ao desejado por Havana. Construído no terreno de um cínico pragmatismo político, o argumento
parece irretocável, mas não creio que deva alarmá-lo.
Na perspectiva do regime cubano, as repercussões da
visita sobre a opinião pública são o preço a pagar pela
afirmação de um princípio inegociável do totalitarismo:
os dissidentes nunca estão a salvo da violência real
ou simbólica do “ato de repúdio”.
O “ato de repúdio” é o equivalente político do estupro de gangue. Na China da Revolução Cultural, onde
alcançou o apogeu, a prática chamava-se “assembleia
de denúncia”. Segundo o relato de Jung Chang, uma
jovem chinesa que testemunhou aqueles tempos, a Universidade de Pequim realizou sua pioneira “assembleia
de denúncia” em 18 de junho de 1966, quando o reitor
e dezenas de professores sofreram espancamentos e
foram obrigados a permanecer ajoelhados durante horas em meio à multidão histérica. “Enfiaram à força em
suas cabeças chapéus cônicos de burro, com slogans
humilhantes” e “derramaram tinta em seus rostos para
deixá-los negros, a cor do mal” (Cisnes Selvagens: Três
Filhas da China). A matriz chinesa, nós dois sabemos,
inspirou a ditadura cubana, cujos “atos de repúdio” excluem a tortura, mas não a violência física moderada,
a intimidação direta e uma torrente de insultos.
Yoani relata no seu blog o primeiro “ato de repúdio” a que assistiu, quando tinha 5 anos (“as pessoas

460

28024 Quarta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

gritavam e levantavam os punhos ao redor da porta
de uma vizinha”), e um outro, do qual foi vítima juntamente com as Damas de Branco (“as hordas da intolerância cuspiram em nós, empurraram e puxaram o
cabelo”). No “ato de repúdio”, o “inimigo do povo” deve
ser despido de sua condição humana e convertido em
joguete da violência coletiva. A agressão física é um
corolário último desejável, mas não é um componente
necessário do ritual - e, dependendo das circunstâncias políticas, deve ser prudentemente evitada. Estou
convicto de que sua embaixada levou isso em conta
quando indicou o caminho dos atos contra Yoani.
Seu conhecido Breno Altman, um quadro político
do PT, defendeu os “atos de repúdio” contra a blogueira
em debate televisivo, alegando que “ninguém saiu ferido”. De fato, apenas em Feira de Santana chegaram
a empurrar Yoani e a puxar-lhe o cabelo. Na mesma
cidade e em São Paulo, gangues de vândalos insultaram-na em público, cassaram-lhe o direito à palavra,
ameaçaram pessoas que queriam escutá-la, provocaram o cancelamento de eventos literários e cinematográficos. Tudo isso caracteriza constrangimento ilegal,
um crime contra as liberdades públicas e individuais.
No Brasil, a palavra de Yoani desmoralizou a ditadura cubana. Mas, nessa particular guerra de princípios, sua embaixada venceu: a polícia não interferiu,
os “intelectuais de esquerda” silenciaram, a editora que
publica Yoani eximiu-se da obrigação de protestar e
uma imprensa confusa sobre a linguagem dos valores
democráticos qualificou os vândalos como “manifestantes”. Por sua iniciativa, o “ato de repúdio” fincou raízes no meu país. Creio que lhe devem uma medalha.
* Demétrio Magnoli é sociólogo e doutor em Geografia Humana
pela USP. E-mail: demetrio.magnoli@uol.com.br.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) anunciou para os dias 30 e 31 de outubro
próximos o primeiro leilão de exploração de blocos de
gás, adotando uma prática inovadora em relação a esse
tipo de licitação. Normalmente, os blocos de gás estão
incluídos nos leilões de exploração de petróleo. Agora,
vão ter leilão próprio, o que revela a sua importância.
Mas a melhor notícia, neste caso, é que a ANP
incluiu no certame áreas em que há potencial para a exploração do chamado gás de xisto. Essa nova fonte energética vem provocando, como se sabe, uma verdadeira
revolução na matriz energética dos Estados Unidos, em
razão dos avanços tecnológicos que fazem com que o
gás de xisto seja um combustível extremamente barato.
Para se ter uma ideia do que estamos falando,
no Brasil o preço do gás convencional gira em torno de
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12 dólares por milhão de BTU, enquanto o gás de xisto, nos Estados Unidos custa cerca de três dólares por
milhão de BTU! Lá, o preço do gás andava em torno de
nove dólares antes da tecnologia que viabilizou o gás de
xisto. Trata-se de uma diferença considerável, que vem
alavancando fortemente a economia norte-americana,
ajudando-a a sair das dificuldades em que se encontra.
O gás de xisto também proporciona redução
substancial da poluição ambiental, uma vez que as
usinas térmicas a gás diminuem a emissão de CO2
em cerca de 50%, e reduzem a índices próximos a
zero a emissão de partículas sólidas, em relação às
térmicas a carvão, por exemplo.
Evidentemente, energia barata é desenvolvimento
econômico, em franca e direta relação. Prova disso é
que essa revolução energética na economia americana
está afetando muitas decisões de investimentos. Novos
negócios que poderiam vir para cá estão se dirigindo
para onde a energia é mais barata, no caso, para os
Estados Unidos.
O custo da energia elétrica no Brasil está perdendo competitividade, entre outros motivos, por causa da
falta da construção de novas hidrelétricas com reservatórios, capazes de gerar energia elétrica a preços
baixos, como demonstra estudo recente produzido pela
Consultoria Legislativa do Senado.
De acordo com esse trabalho, uma hidrelétrica
de grande porte produz energia elétrica a cerca de 85
reais por megawatt-hora (R$/MWh). As de médio porte,
geram a 150 R$/MWh. Enquanto isso, as térmicas a
carvão produzem energia elétrica a cerca de 336 R$/
MWh; as que são movidas a gás natural geram a cerca
de 393 R$/MWh; e quando o combustível é óleo diesel
ou combustível, o preço varia de 500 a 600 R$/MWh.
É preciso mudar essa situação, Sr. Presidente!
Um País com tantas e tão ricas fontes energéticas não pode perder essa competição porque a sua
energia elétrica é cara! Indústrias muito dependentes
do gás e da energia elétrica – como cerâmica, vidro,
petroquímica, química básica e alumínio, por exemplo –
perdem a competitividade, paralisam planos de expansão e reorientam seus investimentos para fora do País.
Com a decisão da ANP, ganhamos mais uma
alternativa importante para enfrentar a competição
mundial. O gás de xisto, mais barato e menos poluente,
produzido aqui, o que evita custos de transporte, será
uma excelente opção tanto para a geração de energia
elétrica mais barata, quanto para a indústria que utiliza
o gás como insumo, além de servir para abastecer a
frota nacional de veículos.
Nesse próximo leilão, devem entrar na rodada as
bacias do Parecis, em Mato Grosso; do Recôncavo, na
Bahia; do Rio Paraná, entre Paraná e Mato Grosso do
Sul; do Rio São Francisco, entre Minas Gerais e Bahia;
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e do Parnaíba, entre o Maranhão e o Piauí, o que nos
deixa bastante satisfeitos.
Como se vê, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, há perspectivas de exploração dessa promissora fonte energética em todo o território nacional,
o que também é muito importante, porque facilita a distribuição do gás.
As nossas reservas de gás de xisto são estimadas
em 6,4 trilhões de metros cúbicos. Segundo a Agência Internacional de Energia, se utilizarmos a técnica
do fraturamento hidráulico, podemos chegar à décima
posição no ranking das maiores reservas mundiais de
gás de xisto. Mas alguns especialistas afirmam que essas reservas estão subestimadas e que o Brasil pode
ter algo como 17 trilhões de metros cúbicos de gás de
xisto! É uma bela perspectiva!
É claro que precisaremos ter todos os cuidados na
exploração dessa magnífica fonte energética por meio
do fraturamento hidráulico. Se temos essa riqueza, que
pode e deve ser explorada, temos também reservas de
água doce, como os Aquíferos Alter do Chão e Guarani, os dois maiores do mundo, que representam uma
riqueza inestimável e precisam ser preservados com
muito carinho. Vive-se sem o gás, mas não sem água!
Essa lição, nós, nordestinos, conhecemos muito bem.
A solução para isso é a exploração bem feita,
criteriosa. É o que já determinam as novas exigências
que serão feitas pela ANP nessa licitação, como fraturamento com poço revestido, cimentação mais adequada
e projeto aprovado pela Agência. Mas nada disso será
suficiente sem uma fiscalização rigorosa sobre esses
requisitos seguros de exploração do gás.
De acidentes nunca estaremos livres, como mostra a exploração do petróleo mundo afora. Mas podemos reduzi-los ao máximo e é o que devemos fazer,
já que não podemos prescindir de fontes energéticas
baratas e mais limpas.
Segundo o noticiário, o interesse pelas bacias de
exploração de gás de xisto já vem sendo manifestado
por empresas como Petra, OGX, HRT, Orteng, Cemig
e Petrobras. A Petrobras, aliás, já está revisando a sua
carteira de projetos de olho no potencial do gás em
terra, sobretudo no gás de xisto, como anunciou a sua
presidente, Maria das Graças Foster.
Infelizmente já estamos um pouco atrasados
nessa corrida. Os Estados Unidos, que até 2006 nada
produziam, já extraíam 25 milhões de metros cúbicos
por dia de gás de xisto no ano passado. Contudo, o
amadurecimento da tecnologia de extração nos favorece. Assim, temos que entrar rápido nessa corrida
antes que fiquemos para trás definitivamente.
O gás de xisto certamente reduzirá os custos de
produção de energia elétrica e os custos da indústria
nacional, aumentando a sua competitividade, o que
é crucial neste mundo altamente globalizado em que
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vivemos. Parabéns à Agência Nacional do Petróleo
pela decisão de realizar o leilão dessas áreas. É, sem
dúvida, algo de que o Brasil muito necessita.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– 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 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.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 428, de 2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de
autoria do Deputado Gilmar Machado, que
altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para disciplinar o rateio entre
empregados da cobrança adicional sobre as
despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
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
Quarta 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 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)
Segunda 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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

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.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Segunda 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.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a 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
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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.
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.
10
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1157, de 2012, de autoria do Senador Vital Do
Rêgo, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 123, de 2011, com
o Projeto de Lei do Senado nº 559, de 2011,
por regularem matérias correlatas (Lei Geral
de Telecomunicações).
11
REQUERIMENTO Nº 378, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
378, de 2013, de autoria do Senador Anibal
Diniz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 67, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
sejam ouvidas, também, respectivamente, as
Comissões de Desenvolvimento Regional e
Turismo; de Assuntos Sociais; e de Assuntos
Econômicos (logística reversa de veículos automotores).
12
REQUERIMENTO Nº 379, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
379, de 2013, de autoria do Senador Anibal
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Diniz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 67, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
sejam ouvidas, também, respectivamente, as
Comissões de Desenvolvimento Regional e
Turismo; de Assuntos Sociais; e de Assuntos
Econômicos (logística reversa de veículos automotores).
13
REQUERIMENTO Nº 380, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
380, de 2013, de autoria do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 67, de 2013, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, sejam ouvidas, também, respectivamente, as Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo; de Assuntos Sociais; e
de Assuntos Econômicos (logística reversa de
veículos automotores).
14
REQUERIMENTO Nº 381, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
381, de 2013, do Senador José Pimentel, solicitando que, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 275, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (susta dispositivos de Resolução do Conselho de Gestão da Previdência Complementar).
15
REQUERIMENTO Nº 382, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 382, de 2013, do Senador Randolfe Rodrigues, solicitando que, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 86, de 2013, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e Legislação Participativa
(susta o Decreto sobre atividades e serviços
públicos durante greves).
16
REQUERIMENTO Nº 383, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 383, de 2013, do Senador Eduardo Braga,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 764, de 2011 e 316, de
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2012, por regularem matéria correlata (Zonas
de Processamento de Exportação).
17
REQUERIMENTO Nº 384, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
384, de 2013, de autoria do Senador Eduardo Amorim, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 90, de 2012, dos
Projetos de Lei da Câmara nºs 114, de 2005;
40 e 106, de 2007; 143, 182 e 193, de 2008;
12, 55, 57, 75 e 99, de 2009; e dos Projetos
de Lei do Senado nºs 42, 154, 542, 625 e 735,
de 2007; 190 e 340, de 2008; 1, 54, 135, 408
e 429, de 2009; 55, 125, 180, 274, 276 a 283,
de 2010; 6, 65, 271, 439, 452, 460, 463 e 470,
de 2011; 97, 209 e 371, de 2012, a fim de que
tenha tramitação autônoma (altera início de
prazo decadencial no direito do consumidor).
18
REQUERIMENTO Nº 386, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
386, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 14, de 2010, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e Legislação Participativa (tipifica crime a omissão
de autoridade policial nos casos de violência
contra mulher).
19
REQUERIMENTO Nº 387, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
387, de 2013, do Senador Ruben Figueiró,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei do Senado nº 591, de 2011 - Complementar, das seguintes matérias: Projetos de Lei
do Senado nºs 150, de 2005; 240, de 2006;
90, 180, 298, 414 e 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,
75, 538 e 719, de 2011; 62, 86, 99, 113, 135,
170, 375, 376; 382, de 2012, e 124, de 2013
- todos Complementares (incentivos e benefícios fiscais).
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solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei do Senado nº 86, de 2012 - Complementar, das seguintes matérias: Projetos de Lei
do Senado nºs 150, de 2005; 240, de 2006;
90, 180, 298, 414 e 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,
75, 538, 591 e 719, de 2011; 62, 99, 113, 135,
170, 375, 376; 382, de 2012, e 124, de 2013
- todos Complementares (incentivos e benefícios fiscais).
21
REQUERIMENTO Nº 389, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
389, de 2013, do Senador Alvaro Dias, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 240, de 2006; 99 e 375, de
2012; e 124, de 2013 - todos Complementares,
por regularem matéria correlata (incentivos e
benefícios fiscais).
22
REQUERIMENTO Nº 390, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 390, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 124, de 2013 Complementar, com as seguintes matérias:
Projetos de Lei do Senado nºs 150, de 2005;
90, 180, 298, 414 e 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,
75, 538, 591 e 719, de 2011; 62, 86, 113, 135,
376 e 382, de 2012, - todos Complementares,
por regularem matéria correlata (incentivos e
benefícios fiscais).
23
REQUERIMENTO Nº 414, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
414, de 2013, do Senador Ricardo Ferraço,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 124, de 2013, com o Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2012, ambos
Complementares, por regularem matéria correlata (incentivos e benefícios fiscais).

20
REQUERIMENTO Nº 388, DE 2013

24
REQUERIMENTO Nº 419, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
388, de 2013, do Senador Francisco Dornelles,

Votação, em turno único, do Requerimento nº
419, de 2013, do Senador Paulo Davim, solici-
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tando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 193, de 2011; e 426, de 2012,
por regularem matéria correlata (destinação
das receitas das multas de trânsito).
25
REQUERIMENTO Nº 421, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
421, de 2013, do Senador Wellington Dias,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 101, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (dispõe sobre o exercício da
profissão de Físico).
26
REQUERIMENTO Nº 424, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
424, de 2013, do Senador Cyro Miranda, soli-
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citando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 246, de 2009, além das Comissões constantes do despacho, seja ouvida, também, a
de Educação, Cultura e Esporte (cobrança de
couvert artístico).
27
REQUERIMENTO Nº 425, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
425, de 2013, do Senador José Agripino, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 154, de 2013, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (alienação fiduciária de veículo).
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 29 minutos.)
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Ata da 78ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 22 de maio de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Jayme Campos,
da Srª Vanessa Grazziotin, e dos Srs Aloysio Nunes Ferreira, José Pimentel,
Anibal Diniz e Randolfe Rodrigues

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 21 horas e 37 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Queria cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado e cum-
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primentar aqui um grande número de Senadoras e
Senadores.
Vamos dar início aos nossos trabalhos nesta tarde.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício
nº 54, de 21 de maio de 2013, do Senador Antonio
Carlos Valadares, por meio do qual relata comparecimento à missão oficial, objeto do Requerimento nº
333, de 2013, realizada na cidade de Recife – PE, no
período de 28 e 29 de abril.
Comunica, ainda, o cancelamento da missão
oficial, que se realizaria na cidade de Salvador – BA,
objeto do Requerimento nº 333, de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
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É o seguinte o Ofício:
OF.GSACV No 54/2013
Brasília, 21 de maio de 2013
Assunto: Referente ao Requerimento no 333/2013
Senhor Presidente,
De acordo com o Requerimento no 08/2013, da
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo–
CDR, aprovado em 20-3-2013, que trata sobre diligências nas cidades-sedes da Copa das Confederações, comunico a Vossa Excelência que desempenhei
missão oficial de representação do Senado Federal,
durante os dias 28 e 29 de abril de 2013, na cidade
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de Recife, a fim de verificar, in loco, o andamento das
obras da Arena Pernambuco e as demais ações de
preparação para realização dos eventos esportivos,
conforme Requerimento no 333/2013, aprovado pelo
Plenário do Senado Federal.
Comunico ainda que a visita a cidade de Salvador, aprovada pelo Requerimento no 333/2013, foi
cancelada.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência meus protestos de elevada estima e distinta
consideração. – Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 90, de 21 de maio de 2013, do Senador Cícero
Lucena, por meio do qual comunica a impossibilidade
de comparecimento à missão oficial na qualidade de
membro da Frente Parlamentar Mista Pró-Gás, realizada nas cidades de Washington e Pittsburg, EUA, no
período de 6 a 11 de maio, conforme Requerimento
nº 336, de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Of/GSCL/90/13
Brasília, 21 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Ao enviar-lhe minhas cordiais saudações, informo que por motivo de força maior, não compareci à Missão Oficial, na qualidade de membro da
Frente Parlamentar Mista Pró-Gás, que se realizou
nas cidades de Washington e Pittsburgh, EUA, no
período de 6 a 11 de maio do corrente ano, objeto
do Requerimento no 336, de 2013 por mim anteriormente apresentado.
Antecipando os agradecimentos, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu elevado apreço e
consideração.
Atenciosamente, – Senador Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por
meio do Ofício nº 50, de 2013, Relatório de Viagem
do Senador Antonio Carlos Valadares, referente ao
Requerimento nº 279, de 2013, de missão, no qual
relata participação, como membro do Parlamento do
Mercosul, no Processo Eleitoral Paraguaio, no período
de 17 a 20 de abril de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
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OF.GSACV No 50/2013
Brasília, 21 de maio de 2013
Assunto: Referente ao Requerimento no 279/2013
Senhor Presidente,
Com o fim de representar o Brasil, como membro do Parlamento do MERCOSUL, no Processo Eleitoral Paraguaio, realizado durante o período de 17 a
22 de abril p.p., comunico a Vossa Excelência, após
cumprimentá-lo, que compareci àquele País durante o
período de 17 a 20-4-2013, conforme Requerimento no
279/2013, aprovado pelo Plenário do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência meus protestos de elevada e estima consideração.
– Senador Antonio Carlos Valadares, PSB – SE.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por
meio do Ofício nº 51, de 2013, Relatório de Viagem
do Senador Antonio Carlos Valadares, referente ao
Requerimento nº 332, de 2013, de missão, no qual
relata as diligências a fim de verificar, in loco, o andamento das obras do estádio do Mineirão e as demais
ações de preparação para a realização de eventos
esportivos na cidade de Belo Horizonte, nos dias 21 e
22 de abril de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
OF.GSACV Nº 51/2013.
Brasília, 21 de maio de 2013
Assunto: Referente ao Requerimento n° 332/2013.
Senhor Presidente,
De acordo com o Requerimento nº 08/2013, da
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo-CDR, aprovado em 20/03/2013, que trata sobre diligências nas cidades-sedes da Copa das Confederações, comunico a Vossa Excelência que desempenhei
missão oficial de representação do Senado Federal,
durante os dias 21 e 22/04/2013, na cidade de Belo
Horizonte, a fim de verificar, in loco, o andamento das
obras do estádio do Mineirão e as demais ações de
preparação para a realização dos eventos esportivos,
conforme Requerimento nº 332/2013, aprovado pelo
Plenário do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração.
Senador Antonio Carlos Valadares, PSB – SE.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por
meio do Ofício nº 52, de 2013, Relatório de Viagem
do Senador Antonio Carlos Valadares, referente ao
Requerimento nº 438, de 2013, de missão, no qual
relata as diligências a fim de verificar, in loco, o andamento das obras da Arena Castelão e as demais
ações de preparação para a realização de eventos
esportivos na cidade de Fortaleza, no dia 20 de maio
de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
OF.GSACV No 52/2013.
Brasília, 21 de maio de 2013
Assunto: Referente ao Requerimento no 438/2013
Senhor Presidente,
De acordo com o Requerimento no 8/2013, da
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo _
CDR, aprovado em 20-3-2013, que trata sobre diligências nas cidades-sedes da Copa das Confederações,
comunico a Vossa Excelência que desempenhei missão
oficial de representação do Senado Federal, no dia de
ontem – 20 de maio de 2013, na cidade de Fortaleza, a fim de verificar, in loco, o andamento das obras
da Arena Castelão e as demais ações de preparação
para a realização dos eventos esportivos, conforme
Requerimento no 438/2013, aprovado pelo Plenário
do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência meus protestos de elevada estima e distinta
consideração. – Senador Antonio Carlos Valadares,
(PSB – SE).
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por
meio do Ofício nº 53, de 2013, Relatório de Viagem
do Senador Antonio Carlos Valadares, referente ao
Requerimento nº 415, de 2013, de missão, no qual
relata as diligências a fim de verificar, in loco, o andamento das obras do estádio do Maracanã e as demais
ações de preparação para a realização de eventos
esportivos na cidade do Rio de Janeiro, no dia 13 de
maio de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
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OF. GSACV NO 053/2013
Brasília, 21 de maio de 2013
Assunto: Referente ao Requerimento no 415/2013
Senhor Presidente,
De acordo com o Requerimento no 08/2013, da
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo _
CDR, aprovado em 20-3-2013, que trata sobre diligências nas cidades-sedes da Copa das Confederações,
comunico a Vossa Excelência que desempenhei missão oficial de representação do Senado Federal, no
dia 13 de maio de 2013, 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, conforme
Requerimento no 415/2013, aprovado pelo Plenário
do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência meus protestos de elevada estima e distinta
consideração. – Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há alguns Senadores pedindo pela ordem. Não
sei quem chegou primeiro.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Comunicação inadiável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Comunicação inadiável, Senador Paulo Paim.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Eu sou a segunda para comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senadora Vanessa, segunda.
Pela Liderança do PTB, o Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – E o terceiro, Senador?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Jarbas, por gentileza.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB –
PE) – Terceiro lugar para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª será atendido, Senador Jarbas.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Perrella, V. Exª tinha pedido também
pela ordem?
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG) – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem, Presidente.

MAIO DE 2013
Maio de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O senhor queria inscrição, Senador?
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Inscrição. Vou falar
pela Liderança do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª está inscrito pela Liderança do PDT.
Senador Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
muito rapidamente, mas pela relevância, antes que o
Senador Paim faça uso da palavra, há sobre a mesa
requerimento de minha autoria que pede a inserção
de um voto de pesar pelo falecimento do jornalista Ruy
Mesquita, o Dr. Ruy, Diretor do O Estado de S. Paulo.
O Dr. Ruy marcou a história da imprensa brasileira
com o seu espírito de inovador, sua correção, sua coragem e sua firmeza de convicções, seja no comando
da redação, na reportagem, na edição ou mesmo na
produção de jornais.
Homem de textualidade, de muita identidade, tolerante por natureza, conquistou, ao longo dos seus
88 anos de vida e de uma trajetória no jornalismo brasileiro com muita singularidade, a sua independência,
Sr. Presidente.
À frente do Jornal da Tarde, foi um dos maiores
defensores da liberdade da imprensa nos tempos sombrios do regime militar, com o qual não teve dúvidas de
romper num primeiro momento, tão logo se deu conta
do endurecimento das medidas contra a democracia
e os direitos humanos.
A resposta criativa e corajosa à censura prévia
com a publicação de receitas culinárias no lugar de
textos censurados lhe rendeu admiração e prestígio,
mesmo dentre aqueles que se colocavam numa outra
trincheira como seus adversários. A defesa infinda da
democracia e dos ideais liberais, o apego ao interesse público e a dedicação ao trabalho marcaram toda a
trajetória do Dr. Ruy, que aos 88 anos ainda mantinha
totalmente acesa a chama pelo que move todo bom
jornalista: o amor pela notícia.
Portanto, Sr. Presidente, registro aqui o meu respeito, a minha admiração e o meu pesar pela morte
deste grande brasileiro – e sei que falo aqui, seguramente, em nome de todos os nossos colegas Senadores –, pela passagem, pela marca que deixou em
vida e pela memória que deixa o grande e já saudoso
Ruy Mesquita.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
É o requerimento que faço a V. Exª por voto de
pesar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Tão logo o requerimento chegue à Mesa, eu darei o
encaminhamento regimental, Senador Ricardo Ferraço.
Pela ordem, Senador Jarbas Vasconcelos, que já
tinha pedido; em seguida, Senador Suplicy.
Senador Jarbas, V. Exª tem a palavra.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Pela ordem. Com revisão do orador.) – Senhor
Presidente, senador Jorge Viana, apenas para me incorporar à iniciativa do Senador Ricardo Ferraço, de
apresentar requerimento de voto de pesar pelo falecimento do grande brasileiro Ruy Mesquita, ocorrido
ontem à noite, na cidade de São Paulo.
O senador Ferraço já disse das suas qualidades,
da sua bravura cívica e da sua competência como
jornalista.
O jornal Estadão sempre ficou ao lado da liberdade, da democracia, da livre expressão, da liberdade
de imprensa, de todas essas conquistas. Por isso, sofreu censura dentro das redações. O jornal foi fechado
durante a Ditadura de Getúlio Vargas, mas a família
Mesquita sempre manteve essa postura. A família
apoiou o Golpe de 1º de abril de 1964, mas, na primeira
oportunidade em que o golpe mostrou para que tinha
vindo, cerceando direitos, a liberdade de imprensa,
dos sindicatos, do movimento estudantil, o jornal foi o
primeiro a se insurgir e a levantar a sua voz contra o
arbítrio e a violência.
Aqui foi dito que ele publicava, tanto em O Estado
do S. Paulo como no Jornal da Tarde, receitas de bolo,
de comida e também versos de Camões. O Estadão
sempre foi um jornal bravo.
O Ruy fazia os belos editoriais de O Estado do S.
Paulo – sempre a favor da liberdade, da democracia,
combatendo os grandes malfeitos da vida nacional.
Por isso, peço a V. Exª que registre esta minha
posição e louvo a iniciativa do nobre Senador Ricardo Ferraço.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência o cumprimenta.
Neste início de sessão, há o requerimento de
iniciativa do Senador Ferraço e estou vendo que os
Senadores que pedem a palavra o estão subscrevendo de alguma maneira.
A Presidência também apresenta os votos de pesar à família do Dr. Ruy Mesquita e aos colegas que
com ele trabalharam durante décadas.
O Dr. Ruy Mesquita, falecido ontem, dirigia o jornal O Estado de S. Paulo.
E eu, da Presidência, também faço questão de,
juntamente com o Plenário, externar o meu voto de
pesar.
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Peço que sejamos breves. Falará o Senador Suplicy e, logo em seguida, o Senador Paim; consecutivamente, o Senador Cristovam e a Senadora Vanessa.
Quase todos estão inscritos e, certamente, farão
a manifestação da tribuna.
O Senador pediu a palavra e apresentou o requerimento ao qual vai ser dada a condição regimental.
Senador Suplicy, V. Exª mantém o uso da palavra?
V. Exª, inclusive, é o segundo orador inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero também me manifestar, porque estou encaminhando à Mesa requerimento de pesar pelo falecimento
do Dr. Ruy Mesquita e para transmitir à sua esposa,
Laura Maria Sampaio Lara Mesquita, aos filhos, Ruy,
Fernão, Rodrigo e João, aos 12 netos e ao bisneto, a
toda a comunidade que trabalha no jornal O Estado
de S. Paulo, na Eldorado e em todos os meios de comunicação relacionados ao Estadão.
Gostaria de falar da bonita homenagem que hoje
o próprio O Estado de S. Paulo lhe presta e dizer quão
simbólica e significativa é hoje a página 3 de O Estado
de S. Paulo, conforme até Eugênio Bucci hoje ressaltou na Rádio CBN.
O Dr. Ruy Mesquita, conforme o Senador Jarbas
Passarinho há pouco dizia...
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Fora do microfone.) – Jarbas Passarinho não!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Jarbas Vasconcelos. Perdão, Jarbas Vasconcelos.
Desculpe-me, mas às vezes a lembrança nos faz voltar.
Mas, conforme o querido Senador, ex-Governador
de Pernambuco e meu querido amigo Jarbas Vasconcelos, porque quem eu tenho o maior respeito, ressaltou,
o Dr. Ruy Mesquita escrevia editoriais de extraordinária
qualidade. Sempre com uma argumentação sobre a
qual poderíamos às vezes divergir, concordar ou não,
mas sempre inspirando enorme respeito.
A respeitabilidade de seus editoriais foi sempre
simplesmente fantástica. E hoje O Estado de S. Paulo
deixa, na página em que ele normalmente escrevia, o
local do editorial principal em branco, numa formidável
e tão bonita homenagem.
O Presidente Lula disse:
Ruy Mesquita era um desses raros exemplos
de donos de jornal apaixonados pelo jornalismo e pela política com a qual conviveu desde
menino, ao acompanhar o pai no exílio. Ele
deixa no jornalismo brasileiro uma marca fundamental, a criação do Jornal da Tarde, que
revolucionou a imprensa nos anos 60.
Pessoalmente, guardo dele uma boa lembrança. Em 1976, no início de minha trajetória como
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líder sindical, Ruy Mesquita me entrevistou por
quatro horas, não revelou qualquer preconceito e conduziu a entrevista no espírito aberto
de um bom repórter. Nessa hora de tristeza,
presto minha solidariedade à família.
E a Presidenta Dilma disse:
Ruy Mesquita foi um homem de convicções,
diretor do jornal O Estado e criador do inovador
Jornal da Tarde. Dr. Ruy foi símbolo de uma
geração da imprensa brasileira.
Neste momento de dor, presto a minha solidariedade à família e amigos.
Quero aqui dizer que, em todas as vezes que visitei O Estado de S. Paulo e telefonei para o Dr. Ruy,
ele sempre me tratou com o maior carinho e respeito.
Sempre que precisei esclarecer qualquer ponto de
vista, o jornal O Estado de S. Paulo esteve aberto às
comunicações, cartas, artigos.
O Dr. Ruy Mesquita foi um exemplo de lutador
pela liberdade de imprensa em nosso País, incansável,
com exemplos notáveis que contribuíram muito para a
democratização do Brasil.
E peço que seja transcrito, na íntegra, o teor do
requerimento que adiciono ao do Senador Ricardo Ferraço e às palavras de todos que aqui homenageiam
Ruy Mesquita.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu queria, a este requerimento do Senador Ricardo Ferraço, em homenagem ao Dr. Ruy Mesquita,
apensar os requerimentos dos Senadores Eduardo
Suplicy e Aloysio Nunes Ferreira, de igual teor. Regimentalmente, devemos apreciar esses requerimentos
antes da Ordem do Dia, mas, já que tivemos várias
manifestações de Senadores, inclusive alguns que
pretendem fazer...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) –Sr. Presidente, se V. Exª me permite...
A melhor forma de prestar a homenagem é todos
nós assinarmos os requerimentos; e proponho-me também a assinar. Dessa forma, sinto-me contemplado na
homenagem ao Dr. Ruy Mesquita e no voto de pesar
à família pela sua morte.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sim, entendo.
Posso incorporar a este o do Senador Cristovam
também?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Sr. Presidente, eu também estava...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senadora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Meu
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gabinete deve estar encaminhando um requerimento
de igual teor. Mas, neste momento em que votaremos
logo os primeiros requerimentos a que deram entrada,
não podíamos deixar de falar a respeito desse jornalista que é parte da história do nosso País, seja na
resistência, seja na luta pela liberdade de imprensa,
e dar aqui meu testemunho de quão tem sido respeitosa a convivência entre ele e a direção do jornal que
comandava com o Parlamento brasileiro e com a sociedade brasileira.
Então, presto aqui as minhas homenagens aos
familiares, aos amigos, aos profissionais que, com ele,
conviveram durante muito tempo.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Cristovam.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para subscrever as palavras que já foram
ditas. Não tenho mais nada a acrescentar, salvo a minha admiração, meu respeito e a confiança de que o
jornal O Estado de S. Paulo continua com o mesmo
espírito. Apenas isso.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Então, cumprimentando e agradecendo a manifestação dos Senadores e Senadoras, submeto à apreciação
do Plenário os requerimentos que chegaram à Mesa,
de autoria dos Senadores Ricardo Ferraço, Eduardo
Suplicy, Aloysio Nunes, e com a assinatura dos Senadores aqui presentes, em homenagem à memória do
Dr. Ruy Mesquita. (Pausa.)
São os seguintes os Requerimentos:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Aprovados.
Constará nos Anais do Senado o requerimento
de voto de pesar pelo falecimento do Dr. Ruy Mesquita,
com a vida inteira dedicada ao jornalismo, dirigente do
jornal O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, se me permite, apenas para subscrever o
requerimento e também me associar às palavras aqui
já propaladas a respeito da morte do Dr. Rui.
Desejo me solidarizar com a família neste momento difícil e com o jornalismo brasileiro, que perde
um profissional decente, sério, combativo e que tinha
posições firmes na defesa dos seus princípios.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Agradeço a manifestação de V. Exª.
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Cristovam Buarque, como primeiro orador inscrito.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ultimamente costuma-se dizer que não existe mais esquerda nem direita, que não existe mais progressista
nem conservador e que os partidos são todos iguais.
O próprio Presidente do Supremo chegou a manifestar isso recentemente, isto é, que os partidos haviam
perdido a nitidez ideológica.
Isso é verdade, mas ainda existe o lado de lá e o
lado de cá. Ainda existe progressista e conservador. E
eu, Senador Pedro Taques, defino como conservador
aquele que comemora as coisas boas que aconteceram e, como progressista, aquele que luta pelas coisas boas que ainda falta serem feitas, obviamente sem
esquecer as boas coisas que aconteceram.
É surpreendente, Senador Jarbas, como, ultimamente, pessoas que tinham realmente espírito transformador, revolucionário, perderam esse vigor e passaram a dizer que as coisas estão muito melhores. E
é verdade, mas não estão satisfatórias.
E vou pegar um exemplo, Senador Taques: o estádio de futebol do Distrito Federal, que é uma obra
que, hoje, encanta uma boa parte da população. É
a mais cara, segundo dizem, do mundo inteiro, mas
que está dando certa satisfação às pessoas. Vou mais
longe: em seu primeiro teste, ele passou; conseguiu
vender, em poucas horas, com filas de oito horas, os
ingressos para um jogo. Obviamente, um jogo de dois
times de fora de Brasília, porque aqui não temos times
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com um número de torcedores capaz de empolgar e
encher o estádio.
Mas eu fiz umas contas, Senador Taques, para
saber o que a gente poderia ter feito na educação no
lugar do estádio. Se esse R$1,6 bilhão tivesse sido
usado na ideia de construir, equipar e financiar superescolas, como eu gosto de chamar – escolas com
professores ganhando R$9.500,00 por mês, em prédios
bonitos e bem equipados, com todas as crianças em
horário integral –, nós poderíamos ter colocado para
estudar 15 mil crianças, da primeira série do ensino
fundamental à última série do ensino médio.
Eu volto a dizer: não é pagar com esse dinheiro,
por ano, 15 mil; é pagar 12 anos de educação. Claro
que, para isso, do custo pequeno que são 165 milhões
para um grupo de alunos, a gente descontou e colocou
como se fosse numa caderneta de poupança gerando
juros. Você soma os juros durante 12 anos, você soma o
custo durante 12 anos e o resultado são 15 mil alunos.
Para 15 mil alunos, Senador, a gente pode considera que eles teriam um salário de R$4 mil. Certamente, alunos que saíssem de um ensino médio de
qualidade, em que eu imagino, inclusive, Senador Paim,
haveria formação profissional também, como eu defendo, eles poderiam ganhar, no mínimo, R$4 mil por
mês – no mínimo! É o preço de uma baixa patente da
Polícia Militar no Distrito Federal.
Se a gente considera esses R$4 mil por mês, ao
longo da vida útil desse jovem, até ele ficar velho, isso
equivale a R$26 bilhões, ou seja, numa visão progressista, a meu ver, esse estádio, que é apenas um, se
transformaria em 17 estádios.
Essa é a diferença entre quem está de um lado e
quem está do outro: é como se usa o dinheiro público
e quem é o beneficiário. É como se usa: se na construção de um estádio ou na educação das crianças. O
beneficiado é cada um de nós que vai ao jogo, porque
prefere ir lá a assistir pela televisão, ou uma vida inteira
desses jovens com um salário conquistado graças à
educação que receberam. É isso que divide a gente.
O que divide a gente, com toda franqueza, não
são mais as siglas partidárias; é um ou outro lado em
que a pessoa se encontra na hora de tomar decisões
relacionadas a quem se beneficia e como será gasto
o recurso público.
Eu insisto, apesar de saber que essa é uma posição que vai contra a corrente de boa parte da população, em que muito melhor do que ter feito esse estádio seria ter feito essas escolas; seria ter feito essa
transformação da vida de um número expressivo de
crianças no Distrito Federal.
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Eu vou continuar sendo daqueles que, ao invés
de comemorar o que foi feito, continuo sonhando com
coisas novas a serem feitas, Senador Jarbas. E creio
que, apesar das conquistas que o Brasil teve, sem
dúvida alguma, nos últimos anos da democracia, especialmente nos últimos 20 anos, mesmo assim, falta
tanto, falta tanto, que eu prefiro continuar progressista
e não conservador.
Era isso, Srª Presidenta. Contudo, o Senador
Taques pediu a palavra e eu gostaria muito de ter o
seu aparte.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Quero
cumprimentar V. Exª, Senador Cristovam, e dizer que
esse debate sobre esquerda e direita, como alguns
dizem, já restou superado. No Brasil, isso chega à última instância: alguns partidos dizendo que não são de
esquerda nem de direita, nem de centro. Isso é uma
“geleca”, uma geléia; algo inodoro, insípido, incolor, o
que não é nada. Alguns dizem que esquerda busca a
proteção da igualdade, do princípio, e a direita, naquele
sentido, francês, busca a liberdade. Acho que esses
conceitos, hoje, não estão superados. Nós temos de
buscá-los na nova dimensão.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Isso.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Uma
nova dimensão, um novo olhar do sujeito sobre o mesmo objeto. E de que maneira fazer isso? Acho que, hoje,
nós temos de buscar contrariar ou buscar beneficiar
aqueles que são excluídos e incluídos: aqueles que
são excluídos da educação, da dignidade, da saúde,
que são marginalizados. Eu acho que essa é a busca,
hoje, direita e esquerda, respeitando esses conceitos
que são históricos, mas não são científicos, porque
nós temos de olhá-los numa outra dimensão, sob um
outro olhar. Temos de ser favoráveis, temos de buscar
resolver as questões dos excluídos, como V. Exª nessa
conta, aí, bem fez. Um País como o nosso, com milhões
de analfabetos, pessoas destituídas do mínimo, do que
se denomina de piso mínimo de dignidade, ou mínimo
existencial, gastar bilhões de reais em elefantes brancos
é uma coisa terrível. Parabéns pela sua fala. Quero me
associar ao senhor, não à direita ou à esquerda, mas
a uma causa, à causa de buscar fazer com que os excluídos, em todos os sentidos, possam ser incluídos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Agradeço seu aparte. Realmente, o senhor trouxe a
palavra-chave: conceito.
É claro que existem conservadores e não conservadores. Quem quiser pode chamar isso de direita
e de esquerda. Eu, aliás, gosto de chamar assim, por
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uma questão de tradição. Agora, temos que redefinir
o que é direita e o que é esquerda. Essa redefinição
é que é importante. Mas querer misturar tudo não é
possível, não é correto.
Há uma linha separando o lado de lá e o lado de
cá, com todo o respeito que tenho aos que estão do
lado de lá. Mas há o lado de lá e o lado de cá, e eu
prefiro ficar do lado dos progressistas; dos que têm
mais sonhos do que festas para comemorar; dos que
preferem investir mais no futuro a investir no presente;
dos que preferem cuidar das crianças a cuidar de nós
que queremos usufruir de alguns espetáculos.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Senador Suplicy, com muito prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
quero lhe dizer que o considero um homem de esquerda, progressista, uma pessoa que, ao colocar os
propósitos de universalização da boa oportunidade de
educação, de boas oportunidades para todos, da garantia de uma renda para todos, deseja que o Brasil se
torne uma Nação efetivamente justa, onde os valores da
solidariedade, da fraternidade e da liberdade possam
prevalecer. Construir uma sociedade justa através da
liberdade e da democracia é um propósito lastreado
em valores e ideais comuns de que, tenho convicção,
V. Exª e eu comungamos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado, Senador.
Por isso, nós estamos do mesmo lado. Não interessa o partido em que o senhor esteja ou em que eu
esteja, mas nós fazemos parte de um mesmo lado: o
lado daqueles que sonham e não apenas comemoram.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque,
o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Srª Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senador
Cristovam, sobretudo porque é extremamente zeloso
quanto ao cumprimento do tempo. Parabéns, Senador,
pelo pronunciamento e pelo zelo com o tempo.
Não sei se houve acordo para falar pela liderança ou para uma comunicação inadiável. Porque, pela
liderança, falaria o Senador Mozarildo; para uma comunicação inadiável, o Senador Paim. (Pausa.)
Então, o Senador Paim fala no período de comunicação inadiável, pelo tempo regimental.
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Senador Paim, que bom que, em breve, estaremos aqui, no plenário, votando a regulamentação da
PEC que aprovamos – não mais PEC, mas emenda
constitucional – que trata da ampliação da garantia de
todos os direitos à empregada doméstica. É muito importante que o façamos e que o façamos brevemente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com
certeza.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Com a palavra V. Exª, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Senadora, eu também quero, no dia de hoje, registrar a
minha alegria pelo documento que recebi do Ministério da Educação, em que se descreve a importância
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Uma Resolução, publicada no dia 3 de maio, estabelece procedimento para o pagamento de auxílio
financeiro a estudantes de baixa renda das instituições federais de educação superior, principalmente
integrantes da Bolsa Permanência.
Estudantes indígenas, quilombolas, matriculados
em cursos de graduação dessas instituições, serão
contemplados.
A Bolsa Permanência, lançada no dia 9 de maio,
será concedida a estudantes que atendam os critérios
da política de cotas para ingresso na educação superior. Exige que eles estejam matriculados em cursos
com carga horária além de cinco horas diárias e que
tenham renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio per capita.
A Bolsa, de R$400,00, será paga pelo Banco do
Brasil. O programa também atenderá, como já dizia,
indígenas e quilombolas que comprovem residência em
comunidades tradicionais reconhecidas. Quilombolas
matriculados em universidades federais estão, como
dizia, contemplados.
Esses estudantes receberão R$900,00 de apoio
financeiro, o que, naturalmente, será fundamental para
a sua manutenção durante o período de formação, ou
seja, alimentação, roupa, transporte, livros.
Cabe à Secretaria de Educação Superior (SESU)
e de Educação Profissional (SETEC), do Ministério da
Educação, coordenar o desenvolvimento, a atualização
e a manutenção de sistema informatizado específico
para a boa gestão do programa.
Também é de responsabilidade das duas Secretarias indicar as metas anuais para o pagamento de bolsas de programa e respectiva previsão de desembolso,
bem como fazer a estimativa da distribuição mensal
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de tais metas e dos recursos financeiros destinados
ao pagamento das bolsas.
A Resolução nº 13, com os procedimentos para
pagamento de auxílio da chamada Bolsa Permanência, foi publicada no Diário Oficial da União juntamente
com a Portaria do MEC nº 389, que cria o programa.
Srª Presidenta, eu fiquei muito feliz com a criação do programa, porque esse suporte financeiro irá
ajudar os alunos mais carentes em sua manutenção
nas escolas de ensino superior.
Sempre defendi a necessidade de conceder a
esses alunos um suporte, tanto que apresentei, em
2010, o PLS nº 214, onde eu instituía o Programa Bolsa
de Permanência Universitária. Consta do meu projeto:
“O Programa Bolsa de Permanência Universitária, nas
modalidades com ou sem estágio, tem por finalidade
oferecer bolsas de estudo a alunos comprovadamente
sem condições de custear sua formação universitária.”
O projeto está tramitando na Comissão de Educação – está lá há três anos – e tem a relatoria do
Senador Randolfe Rodrigues.
O que eu posso dizer? Que bom! Que bom que
vemos que propostas que nós apresentamos em 2010
inspiraram o Ministério na criação de importantes programas como esse.
A falta de possibilidade de custear a formação
universitária já fez com que muitos jovens tivessem
que abdicar do seu sonho.
Eu cumprimento, parabenizo os estudantes que
serão contemplados com a Bolsa Permanência, pois
considero que a conquista desse direito é uma grande
e justa vitória para nossos jovens.
Esta proposta, Srª Presidente, foi um dos carros-chefes da minha campanha ao Senado ainda em 2010.
Que bom ver que ela agora está sendo implementada.
Este é mais um sonho que se torna realidade.
Assim, veremos milhares de jovens tendo ajuda
financeira, como eu tive quando era menino, pois estudava no Senai e recebia uma ajuda correspondente
a um salário mínimo. Foi dessa caminhada que surgiu
esta proposta.
Que bom! Que bom que estamos avançando!
Srª Presidente, eu também queria registrar que
hoje, pela manhã, eu, o Senador Simon e, creio, a
Senadora Ana Amélia tivemos a alegria de receber e
encontrar aqui, no Senado, a linda Vitória Sulczinski,
representante de Passo Fundo, eleita Miss Rio Grande do Sul 2013. Ela estava acompanhada das misses
de outros Estados, que estavam aqui, no Congresso,
visitando Senadores e Deputados. Será um grande
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evento, que vai escolher, a partir dessas lindas jovens,
a Miss Brasil 2013.
Deixo aqui registrados meus cumprimentos à linda Vitória Sulczinski e a seus familiares. Um abraço a
Passo Fundo, um abraço ao meu querido Rio Grande.
Srª Presidenta, quero registrar – e aqui termino –
que, no dia 4 de junho, terça-feira, receberemos, aqui,
em Brasília, o grupo Pensando Novo Hamburgo, da
cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.
A pauta dessa reunião é a temática da possível
descriminalização das drogas, tal como consta na alteração do Código Penal Brasileiro, que está tramitando
aqui no Senado Federal.
A comitiva será composta por representantes
dos Poderes Executivo e Legislativo, da Federação
das Comunidades Terapêuticas Evangélicas do Rio
Grande do Sul, da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, do Instituto Crack Nem Pensar,
do Ministério Público e da OAB.
O grupo Pensando Novo Hamburgo é um segmento da sociedade que se articula de forma voluntária, há dez anos, propondo e executando ações em
prol do nosso povo e de toda a nossa gente.
A ideia desse grupo é realizar, no dia 17 de junho,
na Universidade Feevale, Novo Hamburgo, um encontro para debater o tema com a sociedade organizada.
Senadores, Deputados, enfim, todos os segmentos
estarão lá representados.
Srª Presidenta, quero também registrar nossa
indignação com a companhia aérea Azul.
A companhia aérea Azul simplesmente impediu
três cegos de voarem juntos aqui dentro do País. Ela
alegou que três cegos num único voo seria quase um
atentado, seria muito perigoso. Os três cegos voariam
como passageiros, não estariam no comando da aeronave, não, porque alguém poderia achar que eles
iriam estar no comando da aeronave. A companhia
Azul simplesmente barrou dois e disse que só poderia voar um cego.
Diversas matérias nos jornais de hoje mostram
que, até do exterior para o Brasil, de qualquer parte
do mundo, para cadeirantes e cegos, não há esse limite. Mas a companhia Azul simplesmente resolveu
tomar essa medida, totalmente equivocada, de não
permitir que três cegos voassem juntos aqui dentro
do território nacional.
É claro que eles fizeram um protesto e estão tomando todas as medidas cabíveis para que situações
como essa não venham a acontecer.
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Por fim, cumprimento a Comissão de Assuntos
Sociais, que, hoje, pela manhã, aprovou um projeto de
nossa autoria sobre a profissionalização...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... em
Braille.
Faço este destaque porque esse projeto foi inspirado em dois cegos que trabalham comigo: um aqui
em Brasília, o meu amigo Luciano, e outro no Sul, o
meu chefe de gabinete político, o Santos Fagundes.
Foram eles, o Luciano e o Santos, que bolaram esse
projeto para fortalecer a boa escrita em Braille.
Com isso, eu encerro agradecendo a tolerância
de V. Exª, como sempre, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa é que, mais uma vez, cumprimenta V. Exª, Senador Paim.
Um dia desses, eu estava em um evento que contava com a presença de V. Exª e o Presidente Renan
Calheiros falou da sua participação no Parlamento.
V. Exª acaba de falar do projeto que tem, que
tramita há tempos, criando a Bolsa Universitária, estabelecida por um ato do Poder Executivo, mas, sem
dúvida nenhuma, por uma inspiração vinda do projeto
de V. Exª.
O importante disso tudo, no entanto, é que estamos avançando na distribuição de renda e na possibilidade de garantir aos jovens brasileiros a realização do
maior sonho de suas famílias: que esses jovens façam
um curso de nível superior e tenham um diploma na
mão. Esse é o maior sonho das mães e dos pais de
nosso País, Senador Jarbas.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Só para
repetir, eles vão receber entre R$400,00 e R$900,00.
É só isso que interessa. V. Exª tem toda razão. É uma
bela ação. Meus cumprimentos ao Ministro Aloizio
Mercadante e meus cumprimentos à Presidenta Dilma.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Perfeitamente. Todos ingressos das
cotas públicas e todos aqueles que estiverem nas cotas de negros e índios vão receber R$900,00, como
diz V. Exª.
Parabéns, mais uma vez, Senador Paim!
Dando sequência, convido para fazer uso da palavra agora, como orador inscrito, o Senador Eduardo
Suplicy. Em seguida, teremos o Senador Mozarildo
Cavalcanti, que falará pela Liderança do seu Partido,
o PTB.
Senador Suplicy, V. Exª tem a palavra pelo tempo regimental.

MAIO DE 2013
Maio de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin, quero
adicionar algumas palavras a mais nas palavras que
seu filho, Fernão Lara Mesquita, faz ao Dr. Ruy Mesquita no artigo “Haverá sempre moicanos”.
Ele diz:
Amou seus pais. Amou sua mulher. Amou seus
filhos e seus netos.
Amou o Brasil e amou sua profissão.
Foi amado por todos eles. Não perdeu a ternura jamais.
Agora, na partida, volto-me para o poente para
reeditar Chingachgook:
Ó Grande Espírito! Ó Grande Criador da Vida!
Um guerreiro está indo para os seus braços
rápido e direto como uma flecha atirada em
direção ao sol.
Ele é Ruy, meu pai, meu amigo.
Dê-lhe as boas-vindas e conduza-o até o lugar que lhe está reservado no conselho dos
grandes homens.
Tranquilize-o!
Sem ele torna-se muito mais árida a solidão
desta travessia. Mas nós seguimos demandando o mar. A bandeira será sempre levada
adiante, qualquer que seja o barco.
Neste momento em que se está realizando o
velório – daqui a instantes vai se dar o enterro do Dr.
Ruy –, deixamos nossa homenagem, nosso abraço
a sua família e a todos da comunidade de O Estado
de S. Paulo e a todos os paulistas e brasileiros que o
admiram.
Srª Presidenta, a Folha de S.Paulo solicitou-me,
diante do ocorrido na Virada Cultural, que eu pudesse dar um testemunho sobre o que ali se passou e
convidou-me para escrever um artigo, hoje publicado,
que aqui passo a ler:
Como muitos paulistanos, tive dificuldade de
escolher entre as atrações a que gostaria de assistir
no último final de semana, gratuitamente, na Virada
Cultural. Fiquei contente que, por sugestão minha e
de outros, o Prefeito Fernando Haddad e o Secretário
da Cultura, Jucá Ferreira, convidaram para se apresentar os Racionais.
Eu estava lá na praça da Sé, em 2007, quando,
por volta das 4 horas da madrugada, surgiram
conflitos por causa da forma com que a PM
tentou conter a superlotação no apresentação
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do grupo. [Alguns rapazes haviam subido no
teto da banca de jornais e quando os policiais
resolveram pedir para que eles descessem,
começou uma troca de agressões].
Mesmo com o apelo de Mano Brown, não houve como parar a ação violenta da polícia. [Houve lá bombas de gás lacrimogênio, cassetetes
espalhados.] O show precisou ser interrompido.
Tendo assistido muitas vezes aos Racionais, eu
tinha certeza de que eles poderiam cantar outra
vez na Virada Cultural, num ambiente tranquilo,
como aconteceu na praça Júlio Prestes, na tarde do último domingo, diante de uma multidão
que se apertava por inúmeros quarteirões. [Eis
por que fazia todo sentido eu propor ao Prefeito Fernando Haddad que eles pudessem ser
convidados, como foram, seis anos depois da
última apresentação na Virada Cultural, que,
aliás, foi criada pela Prefeita Marta Suplicy e
já aconteceu nove vezes.] Mano Brown falou
com a sua costumeira assertividade: “Eu vim
ontem à noite na Virada e vi muita covardia.
Todo mundo fala da polícia, do sistema, mas vi
vários manos se desrespeitando, se roubando,
se saqueando. O rap precisa de caráter, não
de malandragem”.
Eu tinha passado por um susto. No sábado,
vindo de Ribeirão Preto, fui direto à praça Júlio Prestes para assistir aos shows de Daniela
Mercury e Gal Costa. Fui em direção ao palco
em que Daniela cantava. [Como estava vindo
do aeroporto, deixei minha sacola num bar –
gentilmente, o proprietário do bar falou que eu
poderia buscá-la mais tarde] Fui em direção
ao palco em que Daniela cantava. Foi difícil
atravessar a multidão. A cada passo, eu era
parado para tirar fotos, ser abraçado e beijado.
Até recebi um pedido de casamento de uma
bonita moça, mas eu disse que já estava comprometido. Por fim, consegui chegar à grade
junto ao palco. [Perguntei ao segurança, que
me reconheceu, se eu poderia pular a grade
e ele permitiu.]
Subi ao camarim, sendo recebido por Daniela, que foi supersimpática e agradeceu-me
pelo pronunciamento que fiz, em abril, no qual
enalteci a sua coragem e respeito pelos seres
humanos.[Lembramo-nos todos de suas entrevistas dadas um mês atrás, nas quais ela
declarou que estava se juntando a Malu, sua
companheira, por quem estava apaixonada.]
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Ao dar-lhe um abraço, entretanto, notei [senti
nos meus bolsos] que a minha carteira e o meu
celular já não estavam comigo, que alguém
os havia furtado [ora, fui naquele aperto]. Ela
então me levou ao palco de onde acabara de
se despedir do público, superaplaudida, e fez
um apelo [ao meu lado] para que devolvessem
[pelo menos] os documentos. Reforcei o pedido.
Era a carteira de identidade, a carteira de habilitação, o cartão de crédito, pelo menos mais seis cartões
plásticos – os da TAM e da GOL, o cartão fidelidade
Smiles, o cartão da FGV e o da Droga Raia, entre
outros que eu levava no bolso – e inúmeros cartões,
tais como esses cartões do Senado. Instantes depois,
um rapaz os trouxe e disse que os havia encontrado
no chão. Provavelmente, aquele que os tirou de meu
bolso, diante do apelo de Daniela Mercury e do meu
apelo, acabou deixando-os no chão. E esse rapaz teve
a gentileza de pegá-los. Alguns minutos depois, eles
já estavam comigo.
Então, junto com Gal Costa, agradeci. E agradeço
ainda se porventura resolverem devolver o celular. Por
aquele roubado, foram descontados da minha remuneração no Senado mais de R$600,00. Já aviso aos
Senadores que custa entre R$600,00 e R$700,00 um
desses celulares que costumamos usar. Mas aí não
teve jeito, a não ser que a pessoa resolva devolvê-lo.
Fiquei ainda para assistir ao formidável show
de Gal Costa.
No domingo à tarde, lá voltei para assistir aos
Racionais. Estava ainda mais cheio. Muita
tranquilidade, o povo cantando o rap [mesmo
aquelas letras longas, como as de O Homem
na Estrada e Vida Loka]. Ali estavam Haddad
e Juca Ferreira, também para cumprimentar
Mano Brown, Ice Blue, Edy Rock e KL Jay [os
componentes dos Racionais].
O prefeito me disse que, se já tivesse implantado a renda básica de cidadania, muito provavelmente não teriam levado a carteira e o
celular. Sim, tenho a convicção de que, quando todos tiverem o direito a uma renda básica
suficiente para suprir suas necessidades vitais, será muito menor a incidência de delitos
dessa natureza.
Na segunda-feira, ao registrar a ocorrência, fui
informado de que houve um grande número de
pessoas vítimas de pequenos furtos.
Para a próxima Virada Cultural, será bom haver maior precaução...
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(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Vou concluir, Sr. Presidente (Fora do microfone.).
Para a próxima Virada Cultural [que, certamente, vai acontecer no ano que vem], será bom
haver maior precaução, organização e entrosamento entre a Secretaria de Segurança e
a prefeitura. Será importante que São Paulo
tenha cada vez mais uma Virada tão especial
pela qualidade artística como a deste final de
semana.
Em que pesem os episódios de violência [inclusive, dois jovens foram mortos], há um extraordinário mérito em se proporcionar a milhões de pessoas a possibilidade de assistir
gratuitamente a mais de 900 espetáculos de
tão boa qualidade.
Portanto, quero aqui cumprimentar o Prefeito
Fernando Haddad e o Secretário Juca Ferreira pela
iniciativa, que pode, perfeitamente, com um bom entrosamento com o Governador de São Paulo e com
o Secretário de Segurança Pública, Fernando Grella
Vieira, gerar atitudes de precaução.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu próprio o fiz, quando voltei à Praça Júlio Prestes.
Fui até lá sem o celular no bolso e só com R$20,00,
não cometendo a imprudência de levar uma carteira
em que eu tinha acabado de colocar algum dinheiro
depois de passar no caixa eletrônico.
Se a pessoa que levou a carteira quiser dialogar
comigo e, sobretudo, devolver também o celular e o
que havia a mais na carteira, será bem-vindo. Conversarei com ele e até direi, no Boletim de Ocorrência, no
Distrito Policial nº 2, aonde fui, que posso até desistir
da ocorrência que ali fiz, dada a disposição da pessoa
de devolver.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora
do microfone.) – Muito obrigado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Peço
a palavra pela ordem, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senador Mário Couto. Com
a palavra, V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero me inscrever
para falar pela Liderança da Minoria.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Após a Ordem do Dia?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Após
a Ordem do Dia.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Veja que a Mesa já sabe. V. Exª
está inscrito.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Peço a palavra pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senador Aloysio.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Serei o primeiro?
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Será o primeiro a falar após a Ordem
do Dia, sim.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Peço a palavra pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Aloysio, tem V. Exª a palavra.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, eu queria apenas comunicar à Casa e à
família do jornalista Ruy Mesquita a aprovação, ainda
hoje, de um requerimento de voto de pesar do Senado
pelo falecimento desse extraordinário jornalista, que
se dedicou à profissão desde 1948, iniciando-se como
repórter na profissão e trabalhando até praticamente
seus últimos dias no jornal O Estado de S.Paulo como
editorialista. A qualidade dos seus editoriais é sempre
reverenciada por todos, não só pelo apuro literário, mas
também pela contundência dos seus textos e pelas
posições claras que assumia.
O jornalista Ruy Mesquita filia-se a uma tradição
de defesa da liberdade de imprensa. Todos aqueles que,
durante a ditadura, lutavam pela liberdade hão de se
lembrar do protesto do jornal O Estado de S.Paulo e
do Jornal da Tarde contra a censura de que era vítima
a imprensa. O jornalista Ruy Mesquita foi alguém que
lutou pela liberdade de imprensa, entendida como a
voz da cidadania.
Fica registrado o pesar da Bancada do PSDB
no Senado. Que sejam encaminhadas à família e aos
seus companheiros de trabalho as nossas condolências mais sinceras!
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Aloysio Nunes, apenas in-
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formo a V. Exª que, logo na abertura da sessão, foram
encaminhados – alguns já haviam sido encaminhados
anteriormente à abertura da sessão – três requerimentos, todos apresentando votos de pesar pelo falecimento, como V. Exª mencionou, do jornalista Ruy
Mesquita. Inclusive, vários Senadores e Senadoras
que aqui estavam se pronunciaram, como o Senador
Jarbas, entre outros. O requerimento de V. Exª já estava sobre a mesa. O Requerimento nº 487, de sua
iniciativa, o requerimento do Senador Ricardo Ferraço
e o requerimento do Senador Suplicy, todos eles foram
devidamente votados e aprovados, Senador. Então, a
solicitação de V. Exª já foi encaminhada pela Mesa.
Dando sequência aos nossos trabalhos, convido, agora, para fazer uso da palavra pela Liderança,
o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Senador Mozarildo, primeiro, eu gostaria de registrar a presença em nosso plenário dos nossos estudantes de nível fundamental do Educandário Nossa
Senhora do Rosário, da cidade de Inhumas, Estado
de Goiás.
Sejam todos e todas muito bem-vindos!
Muito obrigada pela visita.
O Senador Mozarildo tem a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Senadora Vanessa Grazziotin, Srªs e Srs.
Senadores, pessoas que estão nas galerias e que nos
prestigiam com suas presenças, quero hoje fazer um
registro, lamentável do ponto de vista do sofrimento
da população, com relação a uma matéria que foi até
divulgada pelos jornais das grandes emissoras de televisão referente a um apagão em Roraima.
Faço aqui um resumo do que foi dito pelo Jornal
Nacional:
Um apagão atingiu 300 mil pessoas em oito
Municípios de Roraima, incluindo a capital,
Boa Vista. É a terceira vez, só este ano, que
o Estado sofre um blecaute.
Segundo a Eletrobrás, o problema ocorreu por
causa do desligamento do Linhão de Guri, que
transmite a Roraima energia fornecida pela
Venezuela.
A população ficou sem luz por quase uma
hora [na verdade, isso se deu por muito mais
de uma hora].
Quero ler também um trecho de uma matéria
publicada pelo jornal de Roraima Folha de Boa Vista,
pois é interessante se ver há quanto tempo isso vem
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ocorrendo e o risco que corremos por termos uma única
fonte de energia que vem de um país vizinho que está
com problemas nessa hidrelétrica – falo da Venezuela
e da Hidrelétrica de Guri.
Diz o jornal:
Na tarde de ontem, por volta das 16h30, um
desligamento no sistema de transmissão venezuelano deixou nove Municípios de Roraima
sem energia elétrica.
O fato não foi surpresa, uma vez que roraimenses convivem com essa realidade [já há
algum tempo]. A própria empresa já havia avisado anteriormente que novos apagões podem
acontecer, como no episódio ocorrido em abril
passado, quando a população passou cerca
de 4 horas sem eletricidade em suas casas.
O mais interessante, Senadora Vanessa, é que 9
Municípios dos 15 que Roraima tem são abastecidos
por essa energia que vem da Venezuela.
Numa entrevista realizada em abril, o Diretor de
Operações da Eletrobrás ressaltou que a população
deve estar preparada para novos apagões. São palavras dele:
Até outubro ou novembro, vivemos um período crítico. Todos os anos, a gente passa por
isso, por esses apagões. E, como Boa Vista
tem uma única fonte supridora, que é a interligação Brasil/Venezuela, sempre que ocorrer
um evento no sistema de transmissão do país
caribenho vai afetar por completo Boa Vista,
bem como todos os outros Municípios conectados ao Linhão de Guri.
Agora veja, Senadora, apresentei um projeto
de lei autorizativo no Senado, reforçando um projeto
já existente no Ministério de Minas e Energia, feito e
encaminhado, inclusive, pelo ex-Governador Ottomar
Pinto, que visava à construção da Hidrelétrica do Rio
Cotingo, na Cachoeira do Tamanduá. E tive o cuidado,
como manda a Constituição, de prever que a autorização é condicionada à prévia oitiva das comunidades
indígenas afetadas, por meio de audiências públicas;
à aprovação pelo Congresso Nacional dos termos do
acordo proposto às comunidades indígenas; e à instituição, pelo órgão indigenista competente, de medidas específicas.
Nós temos três opções para não ficarmos dependentes da Venezuela, para construirmos uma hidrelétrica no meu Estado. Essa é a mais rápida, a de menor
impacto ambiental. Embora esteja numa comunidade
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indígena, ela pode ser feita desde que haja um entendimento assim pela comunidade indígena.
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Então, eu quero fazer esse registro e pedir â
Câmara dos Deputados que dê andamento à matéria.
Ao mesmo tempo, eu gostaria de contar também
com a boa vontade do nosso Senador e Ministro de
Minas e Energia, para que esses estudos fossem rapidamente concluídos, para que fosse construída a
Hidrelétrica do Cotingo. Isso também seria revertido
em benefício da comunidade indígena existente, através do pagamento de royalties, como, aliás, é feito o
pagamento de royalties para as comunidades onde
passa o linhão que vem da Venezuela até a capital,
Boa Vista.
Então, eu quero pedir a V. Exª que autorize a
transcrição do meu projeto e da matéria referente a
esse apagão, lamentando, portanto...
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Lamento que, embora tenha havido a iniciativa de um Parlamentar de Roraima no Senado, antevendo essas questões, de colocar os instrumentos
para que o Governo Federal pudesse aprofundar e
realizar a construção dessa hidrelétrica, isso não tenha sido feito.
A proposta é do conhecimento do Ministério de
Minas e Energia. O projeto de minha autoria está na
Câmara, como eu disse, desde 2006, há sete anos,
portanto.
Fora essa opção, há outras duas, que são mais
complexas, mas, com certeza, a minha, que, aliás, não
é minha invenção, foi o próprio Governador Ottomar
que mandou estudar, fez todos os estudos e levantamentos em uma cachoeira que tem duas montanhas,
duas serras convergindo.
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Portanto, já existem até as paredes da hidrelétrica, só falta colocar a barragem e as turbinas.
Reitero, portanto, a V. Exª o pedido de transcrição das matérias.
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) – V. Exª, Senador Mozarildo, será atendido na forma do Regimento.
Dando sequência, convido para fazer uso da palavra, como orador inscrito, o Senador Humberto Costa.
Em seguida, em permuta com a minha pessoa,
falará, no período de comunicação inadiável, o Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Senador Humberto, com a palavra
V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT –PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidenta, caros colegas Senadores e Senadoras,
ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, eu gostaria, hoje, de discutir um tema que ainda é
uma grande polêmica no meio médico, mas que precisa ser enfrentado neste País. Estou me referindo à
necessidade de uma melhor distribuição de médicos
pelo Território brasileiro e a vinda de profissionais de
outros países, para fazer frente ao desafio de atender
aos brasileiros das áreas mais remotas. Não apenas
médicos, mas profissionais de saúde.
Hoje, o Brasil lida não somente com a carência
de médicos como também com uma distribuição extremamente desigual. O Brasil possui 1,8 médico por mil
habitantes, índice menor do que o de países como a
Inglaterra, que tem 2,7 médicos por mil habitantes; do
que a Argentina, com uma proporção de 3,2 médicos
por mil habitantes; Portugal e Espanha, ambos com 4
médicos por mil habitantes.
Em Pernambuco, por exemplo, segundo dados
fornecidos pelo Ministério da Saúde, essa proporção
é ainda mais dramática. A relação existente no Estado
é de 1,39 médico por mil habitantes.
Não existe um parâmetro internacional que estabeleça uma proporção ideal de médicos por habitantes
e que seja reconhecido mundialmente, mas a população brasileira sente, no seu dia a dia, essa carência
de profissionais de saúde, particularmente de médicos.
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 58,1% dos brasileiros apontam que a falta
de médicos é o principal problema do Sistema Único
de Saúde (SUS).
A demanda por profissionais nas clínicas e hospitais, nas unidades de urgência e emergência é muito
maior do que a oferta desses profissionais. E a situação
piora no interior dos Estados, isto é, nas regiões menos
desenvolvidas e distantes dos grandes centros urbanos.
Outro indicativo dessa carência de médicos é
a diferença entre a criação de postos de trabalho e o
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número de formandos da área de Medicina no Brasil.
De 2003 a 2011, surgiram 147 mil vagas de primeiro emprego formal para médicos, mas apenas 93 mil
profissionais se formaram. Isso gerou um déficit de 54
mil postos de trabalho.
A necessidade por mais médicos também é uma
demanda frequente de prefeitos de Municípios pequenos e regiões carentes de todo o País. Em janeiro deste ano, durante encontro nacional, os gestores
falaram à Presidenta Dilma sobre as dificuldades de
contratar médicos.
O Ministério da Saúde vem estudando uma série
de iniciativas para tentar minimizar os efeitos dessa
medida e analisando as experiências de outros países.
Duas iniciativas fundamentais já estão em prática, como
o Programa de Valorização do Profissional da Atenção
Básica (Provab), e outra frente é a interiorização de
cursos de Medicina.
Lançado em 2011, o Provab estimula a atração
de médicos para as periferias de grandes cidades,
nos Municípios do interior ou regiões mais distantes.
Os participantes recebem uma bolsa mensal de R$8
mil do Ministério da saúde, devem cumprir 32 horas
semanais de trabalho e 8 horas semanais de curso de
pós-graduação em Saúde da Família.
Balanço divulgado na última sexta-feira, dia 17,
mostrou que 344 Municípios do Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte receberam 1.277 médicos pelo Programa. Em todo o Brasil, 3.800 médicos
participam da iniciativa, atuando em 1.307 Municípios.
O Programa vem trazendo resultados, mas outras
iniciativas precisam complementá-lo para que o Brasil
realmente atenda às necessidades da sua população.
Neste contexto, a vinda de médicos estrangeiros não
pode ser vista como um tabu.
Na proposta que se comenta no Ministério da
Saúde, nós teríamos duas formas de intercâmbio sendo
estudadas. Numa delas, o médico ficaria autorizado,
a partir da revalidação do diploma, a atuar em qualquer região do País. No outro caso, o médico teria sua
entrada autorizada no Brasil para atuar restritamente
em áreas carentes de médicos. Esses modelos já são
aplicados, com sucesso, em países como Canadá, Inglaterra e Austrália.
Na Austrália, por exemplo, 30% dos médicos que
atuam no país são estrangeiros. Nas áreas com dificuldades de provimento, esse percentual sobe para
40%. Para entrar naquele país, os estrangeiros precisam passar por uma seleção baseada na análise da
qualidade da universidade em que se formou. O governo também oferece educação continuada por meio
da telemedicina para esses profissionais.
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Na Inglaterra, 27% dos médicos são estrangeiros.
No país, os médicos estrangeiros de países da União
Europeia precisam passar apenas por uma prova de
proficiência em inglês. E profissionais de outros países
também precisam realizar provas de conhecimentos
clínicos.
No Canadá, por sua vez, 24% dos médicos são
estrangeiros. O número sobe para 66% nas áreas com
dificuldades de provimento. A revalidação de diploma
no país envolve a realização de prova on-line e análise de currículo, dentre outras alternativas. No Brasil,
porém, apenas 1% dos médicos se formaram em universidades estrangeiras.
Vale relembrar: no Canadá são 24%; no Reino
Unido, 27%; na Austrália; 30%; em alguns lugares, até
40%; enquanto no Brasil apenas 1% dos médicos são
profissionais formados em universidades estrangeiras.
Caros colegas, não podemos deixar a população
desassistida por motivos corporativistas. As soluções
estudadas pelo Ministério da Saúde serão criteriosas
e vão considerar a qualificação do médico estrangeiro
e sua capacidade de atender aos brasileiros.
Ontem, dia 21 de maio, o Governo Federal realizou, por intermédio do Ministério da Saúde, uma
rodada de reuniões sobre as políticas de atração de
médicos estrangeiros no Canadá, Espanha, Portugal,
Reino Unido, Austrália e Estados Unidos, durante a 66ª
Assembleia Mundial de Saúde, em Genebra.
Durante o evento, representantes do Brasil falaram com a delegação espanhola da sua intenção de
atrair médicos da Espanha. O país europeu solicitou do
Brasil um documento sobre a proposta, o que poderá
resultar na assinatura de um memorando de entendimento entre os dois países.
Portanto, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, esta
Casa, o Congresso Nacional, no momento em que for
convocado para se manifestar sobre essa matéria, tem
que se preocupar principalmente com o povo brasileiro,
com os milhões de pessoas que moram em localidades
onde não existem médicos nem uma vez por semana.
É justo, é correto que se diga que não devemos
mandar esses médicos estrangeiros para lá simplesmente porque entidades representativas, que...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
... respeitamos profundamente, não aceitam esse encaminhamento? Então, que apresentem ao Brasil, ao
Sistema Único de Saúde uma saída para que tenhamos a interiorização dos profissionais.
É importante ressaltar que, há algum tempo, se
dizia que os médicos não iam para o interior do Brasil
porque os salários eram baixos. Hoje, essa realidade
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mudou. Hoje, se quiserem, pessoas que se formam, na
mesma hora, encontram emprego no Saúde da Família
de uma cidade do interior, ganhando R$20 mil, R$25
mil. Então, o problema não é salarial.
Dizem que falta a possibilidade da educação continuada, mas, hoje, com os mecanismos que existem,
e o próprio Ministério da Saúde os tem, é possível a
educação continuada, e é a segunda opinião, por intermédio da...
(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Só
um minuto, Senador, para concluir. (Fora do microfone.)
Da telemedicina. Disse, agora, que é porque
faltam condições de infraestrutura. Mas quantos Municípios brasileiros cresceram e têm, hoje, serviços
importantes para prestar aos seus habitantes e não
têm profissionais médicos?
Portanto, essa medida, que será uma medida
provisória, que será uma decisão por tempo determinado, precisa ser adotada pelo Congresso Nacional,
em apoio à definição do Governo Federal e do Ministério da Saúde.
Ao invés de, simplesmente, combaterem a vinda
desses profissionais, o que se espera das categorias
médicas é que elas discutam e apresentem propostas,
que negociem de que maneira isso vai ser feito, que
limitações devem existir, o que seria o mínimo para
que esses profissionais estivessem qualificados para...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – ...
prestar essa atenção à saúde.
Nenhum de nós quer colocar pessoas despreparadas para atender a população. Aliás, esta sempre foi
a nossa luta: combater a visão de uma medicina pobre para os pobres. Não, nós queremos profissionais
qualificados, mas que garantam que o povo que hoje
não tem qualquer acesso ao profissional tenha, a partir
de agora. Pessoas que esperam dias e mais dias para
serem atendidas, que o sejam com mais brevidade.
É isso o que o Brasil espera do Congresso Nacional. E eu tenho certeza de que o Congresso Nacional
haverá de dar essa resposta. E é o que o Brasil espera
dos sindicatos e associações de médicos, que, ao invés
de simplesmente dizerem não, apresentem alguma alternativa para fazer com que o povo pobre deste País
tenha acesso adequado ao sistema de saúde.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senador
Humberto, V. Exª que hoje é Senador da República
pelo Estado de Pernambuco e que já foi Ministro da
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Saúde, então tem pleno domínio do que fala. Além de
tudo, é um profissional médico.
Parabenizo-o não só pela coragem, mas pelo
acerto de vossas posições. Compartilho plenamente
com o pronunciamento de V. Exª. Não é fácil, mas nós,
eu que venho lá do Norte e V. Exª, do Nordeste, e que
lá vivemos, sabemos das dificuldades que as pessoas,
brasileiros e brasileiras, têm no atendimento médico.
Enfim, concordo, porque acho que a máxima de tudo
que V. Exª falou é o seguinte: ao invés de as entidades dizerem não, que digam qual é a forma, ajudem
o Governo, as prefeituras, os governos dos Estados e
o Governo central a resolverem esse grave problema.
Não é o único; entretanto, é um problema grave, que
pode, sim, ser resolvido a curto prazo. Parabéns a V. Exª.
Passo a palavra agora, para falar no período de
comunicação inadiável, ao Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB –
PE. Para uma comunicação inadiável. Com revisão do
orador.) – Srª Presidente, meus agradecimentos por V.
Exª ter feito esta permuta, permitindo que eu falasse
agora, em seu lugar, da tribuna do Senado.
O jornal “O Globo” noticia, hoje, declarações do
Presidente do Senado Federal, Senador Renan Calheiros que passo a ler:
“O presidente do Congresso Nacional, senador
Renan Calheiros, disse ontem que as declarações do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, de que o Congresso é
submisso ao Executivo e ineficiente e que os
partidos políticos são ‘de mentirinha’, não colaboram para o ‘fortalecimento das instituições’.
‘Eu acho que, com certeza, não falou ali o
chefe do Poder. É provável que tenha falado
o professor’”.
Eu discordo totalmente da declaração, infeliz, do
Presidente Renan, porque fala do Ministro Joaquim
Barbosa é absolutamente verdadeira, é o que o povo
pensa, e tem dito, reiteradamente, com relação à classe
política, aos partidos e a estas duas Casas Legislativas que integram o Congresso Nacional: o Senado e
a Câmara dos Deputados.
A jornalista Dora Kramer, em sua coluna de hoje,
intitulada “ Por ação ou omissão” no jornal O Estado
de S. Paulo diz:
“Nua e crua. O presidente do Supremo disse que os partidos no Brasil não têm nitidez
ideológica, nem programática. Não guardam
relação de identidade com o eleitor, não são
por eles reconhecidos como representantes
de correntes de pensamento. Verdade
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Joaquim Barbosa afirmou que a maioria dos
projetos de lei não é iniciativa do Poder Legislativo, cuja submissão ao Executivo expressa
sua debilidade. Verdade O ministro declarou em
palestra aos alunos do Instituto de Educação
Superior de Brasília que há problemas graves
no sistema representativo brasileiro. Verdade.
Foi alvo de reação indignada no Congresso e,
segundo alguns parlamentares, as palavras de
Barbosa não contribuem para [abre aspas] “o
fortalecimento das instituições”. Questionável.”
Srª Presidente, é altamente questionável.
A coluna de Dora Kramer poderia também fazer
referência ao episódio da semana passada, em torno
da tramitação da MP dos Portos, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Era um exemplo que
caberia, plenamente dentro de sua coluna. A verdade
nua e crua é que o Ministro nada mais disse do que a
verdade. O Presidente da Casa, para atender ao Governo Federal, atropela, todos os dias, o Regimento
Interno do Senado Federal.
No “O Globo”, de hoje , o colunista Ancelmo Gois
diz o seguinte:
“Barbosa critica Congresso e diz que partidos
‘são de mentirinha’”.
Já se disse que alguns ministros do STF estão
com a matraca solta e falam além da conta.
Já se disse que Joaquim Barbosa fala sempre
a coisa certa de maneira errada. Mas, neste
caso, o presidente do Supremo tem razão. Um
sistema partidário com dezenas de partidos,
quase todos inodoros, insípidos, assexuados,
sem ideias ou ideologia, é ou não é de mentirinha? Cartas para a Redação.”
Quando ele diz “Cartas para a Redação”, por
curiosidade, este orador foi olhar, na edição de hoje,
do mesmo jornal “O Globo”, que trás cerca de 20 a 30
cartas de leitores, sendo 13 dessas – o número do PT,
inclusive – de aplausos e concordância às declarações
do Presidente do Supremo, Ministro Joaquim Barbosa.
Eu vou ler algumas, Presidente, porque estou
vendo que tenho tempo suficiente:
“O Ministro Joaquim Barbosa disse que o Brasil
tem partidos de “mentirinha” e que deputados
não representam a população de fato. Além
disso, mencionou o quanto estão dominados
pelo Executivo. Não sei por que tanto estardalhaço em torno desta declaração. Teria ele faltado com a verdade ou dito alguma novidade?
O que o ministro fez foi ter tido, como sempre,
a coragem de dar nome aos bois. Parabéns,
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Excelência! Se este país tivesse mais Barbosas, como Ruy ou Joaquim, estaríamos em
outra condição em termos de valores éticos.”
ELIANA FRANÇA LEME
SÃO PAULO, SP
Uma outra, Srª Presidente:
“As observações do ministro Joaquim Barbosa quanto às qualidades dos partidos políticos
são as mesmas que a voz rouca das ruas grita
aos quatro ventos e não é ouvida pelos distintos representantes. Eles que aproveitem para
reverem o que de fato são esses partidos que
pululam no cenário nacional, sem afirmar .o
que são e a que vieram. Os que se julgarem
certos com seus conteúdos programáticos que
aproveitem a deixa e repliquem ao ministro com
argumentos, e não com raivinhas e muxoxos.”
ADILSON ZAPPA
JUIZ DE FORA, MG
Há mais uma outra aqui:
“Está certo o ministro Joaquim Barbosa em
apontar as mazelas e a submissão ao Executivo dos políticos que mandam no Brasil.
Todos temos que repudiar os desmandos que
se avizinham, sob pena de terminarmos como
a ditadura venezuelana, sem papel higiênico.”
WALDEMIRO SCHNEIDER
BRASÍLIA, DF
Mais uma, Srª Presidente:
“Parabéns, ministro, o sr. sintetizou com precisão o que a grande maioria dos brasileiros
pensa sobre os atuais partidos políticos.”
LUIZ ANTÔNIO R. MENDES RIBEIRO
BELO HORIZONTE, MG
Diante de colunistas renomados como Dora Kramer e Ancelmo Gois, diante das cartas de vários leitores, de estados diferentes do Brasil, que tiveram suas
opiniões publicadas no jornal “O Globo”, será que
quem mentiu foi o Ministro Joaquim Barbosa? Claro
que não! O Ministro Joaquim Barbosa disse aquilo que
todos queriam dizer, ou tudo aquilo que a maioria diz.
Por isso, Presidenta, é que venho à tribuna para
manifestar a minha solidariedade ao Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal e para reforçar que
ele disse a verdade, não mais do que a verdade, que
suas declarações foram duras, contundentes, mas é
a pura verdade: os partidos no Brasil são partidos de
“mentirinha” e este Legislativo, sobretudo esta Casa,
é totalmente submissa ao Poder Executivo.
Era o que eu tinha a dizer, senhora Presidente,
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Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O Senador José Sarney acaba de entrar.
É apenas para registrar a presença tão honrosa
de V. Exª aqui nesta Casa, Senador Sarney.
Passo a palavra agora, para falar como orador
inscrito, ao Senador Alvaro Dias. E na sequência, pela
Liderança do PDT, Senador Zeze Perrela.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Vanessa, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, o Governo anuncia hoje o contingenciamento de cerca de R$28 bilhões do Orçamento de
2013. Isso significa um corte brutal de investimentos.
Nós estamos reiteradamente denunciando a incapacidade de investir do atual Governo. Aos poucos,
vai se comprometendo a capacidade de investimento
do Poder Público no Brasil, como consequência perversa de um modelo promíscuo de gestão, que instalou
um balcão de negócios em nome da governabilidade.
Esse modelo fez com que a estrutura da Administração Pública crescesse de forma exorbitante, tanto
é que chegamos a cerca de 40 ministérios no País.
Obviamente, os recursos públicos são utilizados na
manutenção desta monumental estrutura, que abriga
os chamados “chupins da República”.
As despesas correntes crescem extraordinariamente, transformando o Governo da União em governo perdulário.
Não há reformas de profundidade. A reforma administrativa que seria absolutamente imprescindível
para se buscar novos caminhos de eficiência de gestão sequer é lembrada pela Presidência da República.
Além desse contingenciamento, corte de R$28
bilhões do Orçamento, anuncia-se hoje a irresponsabilidade fiscal escancarada, quando se divulga que o
Poder Executivo Federal está antecipando o recebimento de R$15 bilhões devidos pela binacional Itaipu até
2023. Ou seja, uma hipoteca sobre a arrecadação dos
dois próximos mandatos e parte do terceiro mandato.
Estamos gastando em nome do futuro ou estamos
comprometendo o futuro no País; R$15 bilhões, numa
manobra fiscal com o objetivo de fechar as contas ao
final do ano de 2013. A contabilidade criativa adotada
em anos anteriores se consagra como prática reiterada da Presidente Dilma.
O amadorismo gerencial é uma marca indelével
do Governo atual. Temos, repetidamente, alertado sobre os riscos e consequências da falta de planejamento
estratégico no seio do Governo Federal.
A Folha de S.Paulo, em editorial do último domingo, intitulado “A Indústria de Dilma”, dimensiona a
gravidade da atabalhoada gestão federal. Uma equipe
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integrada por 39 ministros, que temos dificuldade de
associar até os nomes dos titulares das pastas setoriais, salvo algumas exceções. Como afirma o editorial,
“nunca pareceu tão aguda a ausência de um núcleo
de pensamento estratégico no entorno da Presidente
Dilma Rousseff”.
Uma constatação preocupante e bem reproduzida
pelo editorial do jornal: “O Brasil perdeu a capacidade
de competir nos mercados globais e se colocou à margem das cadeias produtivas e de inovação remodeladas
na esteira da ascensão chinesa”. Em nenhum setor as
fissuras, “os problemas são mais evidentes do que na
indústria, cuja produção está no mesmo nível de 2007”.
Na esteira da ausência de planejamento estratégico, a que assistimos? “A estratégia atual do Governo
– mais um amontoado de ações erráticas – não dará
conta dos novos desafios. A desoneração do setor
produtivo ocorre a conta-gotas e com pouco critério,
além de debilitar as contas do Governo com a perda
de arrecadação”.
“A política de escolher vencedores nunca funcionou”, afirma Pedro Cavalcanti Ferreira, professor da
Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação
Getulio Vargas. O citado especialista alerta: “incentivos
a setores industriais são ineficientes, e País precisa
de ambiente de estabilidade com inflação na meta e
clareza nas contas públicas.”
Numa entrevista concedida ao Jornal O Globo,
edição do último fim de semana, ele demonstra, com
clareza solar, que as críticas aqui desferidas por nós
à política do nosso banco de fomento são oportunas
e legítimas:
O BNDES empresta hoje um caminhão de
dinheiro, e com recursos do Tesouro, o que é
uma novidade ruim. O Tesouro voltou a financiar
gastos públicos sem entrar na contabilidade,
o que é uma distorção. A segunda distorção
é como o BNDES empresta. A política de escolher vencedores nunca funcionou. O banco
tem escolhido setores e financia com crédito
subsidiado. Já vimos esse filme: no fim, o mocinho morre e a inflação sobe. Não tem ganho
nessa política. O custo de tomar emprestado
está baixo, mas se cria tanta ineficiência na
economia que está mais custoso fazer negócio.
A baixíssima competitividade da indústria nacional
foi responsável pela perda de mais de US$7 bilhões
em exportação para América do Sul em apenas três
anos. Num cenário agravado pelos poucos acordos de
livre comércio celebrados pelo País, o Brasil deixou
de figurar como um fornecedor privilegiado de manufaturados aos vizinhos sul-americanos. Entre 2008 e
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2011, a participação das exportações brasileiras no
total importado na América do Sul declinou de 11%
para 9,7%. No mesmo horizonte temporal, a parcela
conjunta dos Estados Unidos, Índia e União Europeia
na região aumentou de 46,4% para 50,4%.
Há uma sinalização que promete agravar o atual
cenário de nossas exportações na região: o advento da
Aliança do Pacífico, acordo de livre comércio celebrado
entre México, Colômbia, Chile e Peru, que começou
a vigorar no mês passado, deve acelerar a perda de
mercado pelo Brasil.
Na análise do diplomata Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos EUA, a perda de mercado
na América do Sul se deve a três fatores: a perda de
competitividade do produto brasileiro, causada pelo
aumento do custo de produção; a presença cada vez
maior da China na região; e o protecionismo, sobretudo, da Argentina.
No nosso entorno estão baseados exemplos
emblemáticos da perda de terreno do Brasil junto aos
vizinhos. A Argentina expandiu em 54,8% as importações de produtos americanos, enquanto o Peru reduziu
em 1% as aquisições do Brasil, mas incrementou em
55% as operações oriundas dos EUA e em 22% as da
China. “Não exportamos mais um único par de sapatos
para a Argentina e Venezuela”, segundo a Associação
Brasileira da Indústria de Calçados.
No tocante aos estímulos à economia, o Professor da FGV já mencionado afirma que:
[...] deveríamos fazer políticas horizontais. O
BNDES deveria ter uma linha de crédito, com
taxa próxima do mercado, que fosse para todo
mundo que batesse lá dentro. Além disso, precisamos de tarifa homogênea de importação
para todos, uma estrutura tributária menos
distorcida e uma economia com mais eficiência. Isso seria bom para a indústria e para os
serviços. As políticas industriais verticais de
escolha de setores estratégicos são um erro.
Isso ocorreu nos anos 70, e, quando se abriu a
economia, várias indústrias eram ineficientes e
não conseguiram competir. No fundo, é injusto
socialmente, porque se transferem recursos de
todos os brasileiros para indústrias escolhidas.
Sr. Presidente, peço a V. Exª que considere lido
todo o discurso, para que eu possa concluir, afirmando
que esses dados nos permitem asseverar, primeiro,
que um reajuste da linha anularia todo o esforço feito...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – SP) – Muito
obrigado, Presidente.
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Eu dizia que os dados que recolhemos, as opiniões que apresentamos nos autorizam duas conclusões:
primeiro, a de que um reajuste da linha anularia todo
o esforço feito pelo governo até aqui para cumprir sua
promessa do ponto de vista monetário.
Em suma, o indicador defasado (sem computar
inflação do período) oculta 22 milhões de miseráveis
do País. “O fim da miséria, afinal, é só um objetivo a
ser perseguido. E só nos delírios da propaganda pré-eleitoral se pode dá-lo por realizado”. Essa frase é o
fecho do citado editorial da Folha de S.Paulo.
E sobre o fim da miséria no Brasil, Senador Aloysio, eu acho que devemos ao povo brasileiro um grande
debate nesta Casa.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR ALVARO DIAS.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – O amadorismo gerencial é uma marca indelével do governo da presidente
Dilma, Temos repetidamente alertado sobre os riscos
e conseqüências da falta de planejamento estratégico
no seio do governo Federal. A Folha de S. Paulo, em
editorial do último domingo intitulado “A indústria de
Dilma”, dimensiona a gravidade da atabalhoada gestão
federal. Uma equipe integrada por 39 ministros que temos dificuldade de associar até os nomes dos titulares
às Pastas setoriais, salvo algumas exceções. Como
afirma o referido editorial, “nunca pareceu tão aguda
a ausência de um núcleo de pensamento estratégico
no entorno da presidente Dilma Rousseff”.
Uma constatação preocupante e bem reproduzida pelo editorial da Folha de S.PauIo: “O Brasil perdeu
a capacidade de competir nos mercados globais e se
colocou à margem das cadeias produtivas e de inovação remodeladas na esteira da ascensão chinesa”.
Em nenhum setor as fissuras, “os problemas são mais
evidentes do que na indústria, cuja produção está no
mesmo nível de 2007”.
Na esteira da ausência de planejamento estratégico, o que assistimos? O editorial é certeiro: “A estratégia atual do governo – mais um amontoado de
ações erráticas – não dará conta dos novos desafios.
A desoneração do setor produtivo, por exemplo, ocorre
a conta-gotas e com pouco critério, além de debilitar
as contas do governo com a perda de arrecadação”.
“A política de escolher vencedores nunca funcionou”, afirma Pedro Cavalcanti Ferreira, professor da
Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE) da
Fundação Getulio Vargas. O citado especialista alerta:
os “incentivos a setores industriais são ineficientes e o
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país precisa de ambiente de estabilidade com inflação
na meta e clareza nas contas públicas”.
Numa entrevista concedida ao Jornal O Globo,
edição do último fim de semana, ele demonstra com
clareza solar que as críticas desferidas por um senador
oposicionista à política do nosso Banco de fomento são
oportunas e legítimas: “O BNDES empresta hoje um
caminhão de dinheiro, e, com recursos do Tesouro, o
que é uma novidade ruim. O Tesouro: voltou a financiar
gastos públicos sem entrar na contabilidade, o que é
uma distorção. A segunda distorção é como o BNDES
empresta. A política de escolher vencedores nunca
funcionou. O banco tem escolhido setores e financia
com crédito subsidiado. Já vimos esse filme: no fim o
mocinho morre e a inflação sobe. Não tem ganho nessa política. O custo de tomar emprestado está baixo,
mas se cria tanta ineficiência na economia que está
mais custoso fazer negócio”.
A baixíssima competitividade da indústria nacional
foi responsável pela perda de mais de sete bilhões de
dólares em exportação para América do Sul em apenas
três anos. Num cenário agravado pelos poucos acordos
de livre comércio celebrados pelo País, o Brasil deixou
de figurar como um fornecedor privilegiado de manufaturados aos vizinhos sul-americanos. Entre 2008 e
2011, a participação das exportações brasileiras no
total importado na América do Sul declinou de 11%
para 9,7%. No mesmo horizonte temporal, a parcela
conjunta dos Estados Unidos, da Índia, China e União
Européia na região aumentou de 46,4% para 50,4%.
Há uma sinalização que promete agravar o atual
cenário de nossas exportações na região: o advento
da Aliança do Pacífico – acordo de livre comércio celebrado entre México, Colômbia, Chile e Peru – que
começou a vigorar no mês passado, deve acelerar a
perda de mercado pelo Brasil.
Na análise do diplomata Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos EUA, a perda de mercado
na América do Sul se deve a três fatores: a perda de
competitividade do produto brasileiro, causada pelo
aumento do custo de produção; a presença cada vez
maior da China na região; e o protecionismo, sobretudo, da Argentina.
No nosso entorno estão baseados exemplos emblemáticos da perda de terreno do Brasil juntos aos vizinhos. A Argentina expandiu em 54,8% as importações
de produtos americanos, enquanto o Peru reduziu em
1% as aquisições do Brasil, mas incrementou em 55%
as operações oriundas dos EUA e em 22% da China.
Não exportamos mais um único par de sapatos para
a Argentina e Venezuela, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Calçados (Abicalçados).
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No tocante aos estímulos à economia, o professor da FGV já mencionado, explicita “que deveríamos
fazer políticas horizontais. O BNDES devia ter uma
linha de crédito, com taxa próxima do mercado, que
fosse para todo mundo que batesse lá dentro. Além
disso, precisamos de tarifa homogênea de importação
para todos, uma estrutura tributária menos distorcida
e uma economia com mais eficiência. Isso seria bom
para a indústria e para os serviços. As políticas industriais verticais, de escolha de setores estratégicos, são
um erro. Isso ocorreu nos anos 70 e, quando se abriu
a economia, várias indústrias eram ineficientes e não
conseguiram competir. No fundo, é injusto socialmente,
porque se transfere recursos de todos os brasileiros
para indústrias escolhidas”.
Diante de um crescimento pífio do PIB – 1,8% ao
ano na gestão da presidente Dilma – e das previsões
desalentadoras para 2013, um quadro de inflação ascendente e da enorme dificuldade de superar os gargalos internos, o professor Pedro Ferreira, enumera
algumas diretrizes que merecem ser reproduzidas:
“Para um desenvolvimento a longo prazo, precisamos
de condições iguais para todo mundo, com políticas
horizontais, e precisamos melhorar muito o ambiente
de negócios no Brasil. A tendência é achar que essas
coisas são pequenas, mas não são: isso afasta investimentos e prejudica produtividade. Terceiro, e talvez o
mais importante, precisa avançar muito em educação
e em qualidade de educação. A gente avançou, mas
a qualidade é ainda sofrível. Outro aspecto que é uma
piada é a infraestrutura. Em meio ao debate sobre MP
dos Portos, falta um planejamento mais global de infraestrutura: é uma área em que estamos atrasadíssimos. Outro componente importante é retomar uma
política macroeconômica sólida, ter mais clareza nas
contas públicas, perseguir o centro do regime de metas de inflação, fechar a torneira do Tesouro para os
bancos públicos e dar um ambiente de estabilidade. O
Brasil está voltando a ser um país em que a incerteza
é muito grande”.
Concluo: As incertezas são muitas e o País trilha uma trajetória descendente. Não há um projeto de
nação. O que assistimos são os desdobramentos articulados de um projeto de poder.
Não poderia concluir nosso pronunciamento
sem mencionar que o “número de ‘miseráveis’ reconhecidos em cadastro pelo governo Federal subiria
de zero paro ao menos 22,3 milhões caso a renda
usada oficialmente para definir a indigência fosse
corrigida pela inflação. Os dados foram obtidos, a
pedido do jornal Folha de S.Paulo, ao Ministério do
Desenvolvimento Social.

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

Como afirma editorial da Folha de S.Paulo, “O
mais correto seria dizer que esses 22 milhões de pessoas nunca deixaram de ser pobres em condições
extremas. E o mais honesto, a partir do momento em
que o Planalto decidiu convencionar e adotar uma
linha oficial de miséria (num patamar defensável,
registre-se), seria reajustá-la periodicamente pela
taxa de inflação.”
Segundo matéria da Folha, “desde ao menos
junho de 2011 o governo usa o valor de R$70 como
“linha de miséria”, – ganho mensal per capita abaixo
do qual a pessoa é considerada extremamente pobre.”
“Mesmo criticada à época:por ser baixa, a linha nunca
foi reajustada, apesar do aumento da inflação. Desde
o estabelecimento por Dilma da linha até março deste
ano, os preços subiram em média 10,8% – 2,5% só
em 2013, de acordo com o índice de inflação oficial,
o IPCA”.
E prossegue: “Corrigidos, os R$70,00 de junho
de 2011 equivalem a R$77,56 hoje. No Cadastro Único, 22,3 milhões de pessoas, mesmo somando seus
ganhos pessoais e as transferências do Estado (como
o Bolsa Família), têm menos do que esse valor à disposição a cada mês, calculou o governo após pedido
da Folha por meio da Lei de A cesso à Informação.
Esse número corresponde a mais de 10% da população brasileira e é praticamente a mesma quantidade de pessoas que tinham menos de R$ 70 mensais
antes de Dilma se tornar presidente e que ela, com seis
mudanças no Bolsa Família, fez com que ganhassem
acima desse valor.
Os dados possibilitam outras duas conclusões.
Primeiro, que um reajuste da linha anularia todo o
esforço feito pelo governo até aqui para cumprir sua
promessa, do ponto de vista monetário.”
Em suma, o indicador defasado (sem computar
inflação do período) oculta 22 milhões de miseráveis
do País. “O fim da miséria, afinal, é só um objetivo a
ser perseguido. E só nos delírios da propaganda pré-eleitoral se pode dá-lo por realizado” Essa frase é o
fecho do citado editorial da Folha.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, a Srª
Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Aloysio Nunes
Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Senador Alvaro Dias, seu pronunciamento será integralmente transcrito.
Tem a palavra o Presidente José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) –
Sr. Presidente, pedi ao nosso ilustre colega, Senador
Perrella, que era o orador inscrito, que me permitisse
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usar a palavra rapidamente para fazer uma breve comunicação e uma intervenção.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Somos todos ouvidos, Presidente, como sempre.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Para
uma comunicação inadiável. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, encaminhei à Mesa um pedido de
apresentação de voto pesar à Casa – sei que também
outros colegas o fizeram – pela morte do jornalista
Ruy Mesquita.
Eu e ele – a minha geração – tivemos a oportunidade de olhar mais para o passado do que para o
presente e já sem condições de prever exatamente o
futuro. E, com essa noção do passado, posso avaliar
o que significa a perda do jornalista Ruy Mesquita. Ele
era uma das figuras mais representativas da imprensa
brasileira, não só do tempo presente, mas, sobretudo,
do tempo passado.
Durante, posso dizer, o fim da minha juventude, lá
pelos anos 50, mais precisamente em 1958, eu participei ativamente da tentativa da UDN, que finalmente se
tornou vitoriosa, de atrair o partido para a candidatura
do então governador de São Paulo, Jânio Quadros.
O partido tinha muitas divergências a esse respeito,
muitas restrições quanto a essa atitude de aderirmos
à candidatura do governador de São Paulo.
O então Deputado Carlos Lacerda e eu – eu era
seu vice-líder – fazíamos parte de um grupo que tinha
uma grande admiração pelo Dr. Júlio Mesquita Filho e,
ao mesmo tempo, tínhamos um hábito de ouvi-lo sobre
as posições que a UDN deveria tomar.
Nesse período, então, tivemos uma estreita relação com O Estado de S. Paulo, sobretudo para que
tivéssemos a concordância do Dr. Júlio com a atitude
que desejaríamos tomar, tão grande era a importância, o respeito e a ascendência moral e política que
o Dr. Júlio exercia sobre o País e, particularmente,
sobre a UDN e sobre uma parte da UDN na qual eu
me incluía.
Nessa época, reuníamo-nos muito na sede de O
Estado de S. Paulo, embaixo. Dessas reuniões, fazia
parte o Carlão Mesquita, que, naquele tempo, antes
de seus irmãos, defendia essa tese. Ele, que morreu
cedo, era um homem brilhante. Foi uma injustiça do
destino que ele tivesse desaparecido tão cedo.
Depois, íamos diretamente ao Dr. Júlio. Algumas
vezes, estive com ele e posso dizer que gozava de seu
apreço e de certa consideração, sentimentos que eram
recíprocos. Consideração essa que se estendeu, sem
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dúvida alguma, à estreita relação que passávamos a
ter com O Estado de S. Paulo.
Mais tarde, em 1973, uma época muito difícil, Sr.
Presidente, tive a oportunidade de mostrar meu apreço
pelo jornal. As palavras aqui, nesta Casa, eram medidas com absoluta prudência, porque qualquer excesso
significava a ameaça do corte de uma carreira política.
E eu, embora pertencesse a um partido que apoiava o
governo, nunca deixei de exercer aquilo que mandava
a minha consciência para, nos momentos exatos, tomar a atitude que eu achava que devia tomar e fazer
o que eu entendia ser o meu dever.
Lembro que era o ano de 1973 – para ser mais
exato, 10 de abril de 1973. Eu estou aqui com o discurso que, naquele momento, fiz nesta Casa, discurso que provocou uma reação muito grande dos meus
companheiros. Ainda que todos achassem ser uma
temeridade aquilo que eu fazia, era o dever que me
impunha a minha consciência.
O Estado de S. Paulo, então, recebia um forte
ataque seguido de restrições, a última delas nesse dia:
a apreensão do jornal, além de sua censura. E eu fiz,
nesta Casa, um discurso de solidariedade a O Estado
de S. Paulo e contra qualquer maneira de cercear a
imprensa brasileira.
Eu dizia:
“Por um imperativo de consciência [este, o discurso que fiz] do qual não posso fugir e pela
memória de uma amizade [que era com o Dr.
Júlio] a que não posso faltar, trago a esta Casa
o testemunho do meu respeito e do respeito
da Nação brasileira a esse grande jornal que,
por três gerações, mantém uma conduta que,
se muitas vezes pode provocar divergências e
ressalvas, nunca se pode deixar de dizer que
se trata de uma glória não só da imprensa brasileira, como da imprensa mundial.
(...)
E acrescentava eu, Sr. Presidente, que o conceito de liberdade de imprensa não era mais aquele
conceito romântico do nosso grande Rui Barbosa,
cuja figura inspira os trabalhos desta Casa, quando
ele dizia que a imprensa significava os pulmões da
democracia, mas que nós evoluímos para o fato de
dizer que a liberdade de imprensa era um direito e,
mais do que isso, dizia eu: “chegaram os tempos em
que a liberdade de imprensa passou a ser fundamental para a democracia, de tal modo que hoje ela não
é mais uma aspiração liberal; é um direito do homem,
como o é o direito à saúde”.
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E, enfim, depois fazia um longo discurso, com
muitos apartes, apartes contrários ao que eu falava
naquele momento, e o fiz porque era meu dever, de
tal modo era o apreço que eu tinha e que mantenho
por esse jornal.
Depois, governador do Maranhão, eu convidei o
Dr. Júlio Mesquita para ir àquele Estado, onde dei o
nome de Júlio Mesquita Filho a um grande conjunto
educacional. Foi a última e única viagem que ele havia
feito ao Nordeste depois de 1930.
E, para mostrar o grande espírito público do Dr.
Júlio, lembro que ele ficou de tal modo comovido nessa viagem que chegou a dizer que não pensava que o
Nordeste do Brasil não mais tivesse restrições a São
Paulo por causa da revolução de 32.
Depois dessa viagem, alguns poucos anos depois, ele veio a falecer.
Eu recebi de Carlos Lacerda, que fora encarregado pela família Mesquita de escrever a biografia do
Dr. Júlio Mesquita, a incumbência de fazer um capítulo
dessa biografia, relatando a viagem que nós havíamos feito juntos, uma viagem que eles consideravam
importante na sua vida. Ele, que foi acompanhado do
seu irmão, Luiz Mesquita, deu muitas entrevistas durante essa viagem e, ao mesmo tempo, mostrou uma
vez mais o grande homem público que era e o espírito
público que tinha.
Essa amizade se prolongou por toda a sua família. Tive algumas ligações – não tão estreitas como
as que tinha com ele e com o Carlão – com os seus
filhos. Mais do que com o Júlio Neto, eu com Ruy eu
tinha uma estreita ligação e apreço. Contudo, muitas
vezes, a vida é tão longa que a gente vai vivendo e vai
se perdendo alguns anos depois.
Estivemos juntos pela última vez há uns oito anos.
Mas nunca deixei de ter um grande apreço por ele –
pela sua coerência, pela sua firmeza, pelo seu espírito jornalístico, pela dedicação com que entregou-se
diariamente à feitura do Jornal da Tarde, onde queria
imprimir uma imprensa moderna, que queria modernizar, mas dizendo, ao mesmo tempo, que gostava mais
da imprensa conservadora.
E foi assim, com a lembrança desses tempos,
que eu hoje fiquei comovido. Posso dizer que fui tomado de uma emoção grande com o falecimento do
Dr. Ruy Mesquita. E quando ele foi, com a morte do
Júlio de Mesquita Neto, colocado como diretor do Estado de S. Paulo, lhe fiz uma carta que eu terminava
assim: “Ruy, seria uma injustiça da história que seu
nome não figurasse um dia como diretor do O Estado
de S. Paulo.” E, realmente, ele morre como diretor do
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O Estado de S. Paulo, jornal pelo qual tinha apreço,
para o qual se dedicava, mantendo sua tradição, uma
coisa que a gente deve admirar, pela coerência do
Estadão e pela defesa intransigente que faz dos seus
princípios, de sua dedicação aos interesses do Estado de São Paulo: é um jornal de São Paulo que eles
mantiveram a vida inteira numa tradição de família e
que tem se mantido até hoje.
Eu sempre disse que até os excessos da imprensa… Eu acho que o jornal O Estado de S. Paulo, como todos os jornais, comete excessos, que o
tempo corrige, porque os excessos são condenados
ao esquecimento. Quem lê jornais antigos – eu tinha
o hábito, e tenho, de lê-los – pode ver, por exemplo,
para citar Rui Barbosa novamente, o que os jornais
diziam sobre ele, quais os absurdos que eram ditos,
as ofensas que eram repetidas contra esse grande
homem. E o que eles significam hoje? Nada, desapareceram com o tempo, para emergir a figura do grande homem público. Assim, então, nós devemos ter a
visão de que a imprensa é questionadora. Quando
Jefferson criou, na Emenda nº 1, a liberdade de imprensa como uma tribuna que não podia ser censurada, que devia gozar das mesmas imunidades que
o Congresso, ele criou justamente para isto, para que
ela fosse o que a imprensa é, que muitas vezes nos
causa desapreço, que muitas vezes nos causa uma
compreensão errada, mas que é de uma absoluta
necessidade, porque realmente – e aí a gente volta
ao Rui Barbosa e ao seu romantismo – é o pulmão,
no sentido de que ela respira a própria vida, que é a
vida democrática.
Portanto, é com esse espírito que eu quero, hoje,
manifestar, nesta Casa, o que eu sinto pela morte do
Ruy Mesquita. Sinto que, com ele, desaparece um pedaço da história do Brasil, daqueles tempos que nós vivemos e do que ele representou ao longo desse tempo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Eu que agradeço, Sr. Presidente.
Eu ouvi, fascinado, seu discurso e, em nome
dos seus colegas Senadores, agradeço a V. Exa por
esse depoimento extraordinário sobre a sua relação
com o jornalista Ruy Mesquita, que é, também, um
depoimento sobre um pedaço importante da história
do nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – O requerimento de V. Exª tomou
o número 488, de 2013.
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É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 488, DE 2913
Requer Voto de Pesar pelo falecimento do
jornalista Ruy Mesquita, aos oitenta e oito
anos, ocorrido no dia 21 de maio de 2013.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata, de Voto
de Pesar pelo falecimento ocorrido no dia 21 de maio
de 2013, do Senhor Ruy Mesquita, diretor do jornal “O
Estado de S. Paulo”, aos oitenta e oito anos de idade.
Requeiro, ademais, que esse Voto de Pesar seja levado ao conhecimento dos familiares do falecido e do
jornal O Estado de S. Paulo.
Sala da Sessão, 22 de maio de 2013. – Senador
José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. Bloco/PSDB – SP) – Coloco em votação o Requerimento
nº 488, de 2013, de autoria do Senador José Sarney.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Está aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – O Senador Zeze Perrella tem a
palavra, pela Liderança do PDT, por cinco minutos.
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras
e Srs. Senadores, trago a este plenário uma questão
que não pode ter mais sua solução adiada. Trata-se da
sobreposição de horários em reuniões das Comissões
Permanentes desta Casa.
Presidente Aloysio, ontem, mais uma vez, nós
fomos obrigados a cancelar a reunião deliberativa da
CCT por falta de quórum. O motivo todos nós aqui
conhecemos muito bem. Precisamos fazer algo, Senador Luiz Henrique, imediatamente. Não bastasse a
imagem sempre negativa que se faz do Congresso,
ainda estamos, a cada dia, dando mais motivos para
as abordagens mais críticas e jocosas. No caso das
comissões, em breve estará sendo tratado com galhofa. Na verdade, já está virando piada.
Temos aqui uma matéria sobre a reunião da CCT
realizada na semana passada da CCT. É uma matéria
da Agência Brasil. Vejam vocês, Sras e Srs. Senadores,
que a própria agência de notícias estatal, que manda
– ou deveria mandar – essas informações para todo o
Planeta, traz o seguinte título: “Audiência sobre marco regulatório da mineração passou a maior parte do
tempo sem Senador na plateia”.
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Não precisa nem ler o texto. O tom irônico já está
no título. E o pior é que não se pode recriminar a matéria, pois é verdadeira.
Triste é constatar que aquela audiência pública
tratou de assunto fundamental. Os Senadores que puderam comparecer ficaram sabendo, por exemplo, que
nosso País está, mais uma vez, ficando para trás rio
que diz respeito à exploração de um recurso estratégico.
Mas poucos de nós tiveram essa oportunidade,
pois a maioria estava envolvida em outras reuniões
marcadas para o mesmo horário. E ontem, novamente,
fui obrigado a cancelar a reunião semanal da CCT, sem
deliberações, pelo mesmíssimo motivo, Sr. Presidente.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG) –
Com a palavra o Senador Luiz Henrique.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª
tem toda razão. V. Exª, como Presidente da Comissão
de Ciência e Tecnologia, tem feito um esforço hercúleo para que aquela Comissão, tão importante, tão
fundamental para o futuro deste País, possa deliberar
as matérias que estão na sua pauta. Mas esse é um
problema estrutural do Senado. O Senador Mozarildo
Cavalcanti fez uma proposta de mudança regimental
no sentido de que, alternadamente, cada semana seja
dedicada exclusivamente às Comissões ou ao Plenário, de modo que teríamos reuniões das Comissões
em uma semana, pela manhã, pela tarde e avançando pela noite, e na outra semana teríamos sessões do
Plenário, deixando, evidentemente, uma porta aberta
para que sessões urgentes do Plenário possam ser
realizadas, extraordinariamente,...
(Soa a campainha.)
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) –... no
período dedicado às Comissões. Tenho convicção de
que só com essa alteração, de que só com essa mudança do calendário de funcionamento desta Casa é que
evitaremos a repetição de acontecimentos como esse.
Está marcada para amanhã, às nove horas, uma
reunião muito importante para o futuro deste País.
Será uma audiência pública para ouvir autoridades
científicas sobre o marco regulatório dos elementos
de terras-raras, que são 17 minerais fundamentais
para a nova era industrial que está pela frente, para o
automóvel híbrido, para os tomógrafos, para as ressonâncias magnéticas, para a iluminação...
(Interrupção de som.)
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O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – ...menos consumidora de energia e para a tela plana e para
o LED (Fora do microfone.).
(Soa a campainha.)
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Temendo que amanhã também não tenhamos uma audiência maior dos Srs. Senadores, aproveito este aparte
para fazer um apelo para que a Comissão de Ciência
e Tecnologia volte a ter um funcionamento normal.
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG) –
Obrigado pelo aparte, Senador Luiz Henrique.
Por isso, Sr. Presidente, venho a esta tribuna hoje
trazendo uma proposta: penso que a Presidência da
Casa precisa e deve assumir o controle desse processo.
Na última quinta-feira, por ocasião da votação da
MP dos portos, o Presidente Renan estabeleceu a exigência de sete dias para análise de medidas provisórias.
Proponho que façamos algo parecido hoje, convocando
os Presidentes de todas as Comissões Permanentes
para uma reunião com a finalidade determinada de encontrar uma solução imediata para esse impasse.
Podemos adotar, Senador Luiz Henrique....
(Soa a campainha.)
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG) –...,
a sua própria ideia e do Senador Mozarildo, que acho
muito importante. Podemos, ainda, fazer um rodízio de
horários estratégicos. Tenho uma proposta nesse sentido, em meu gabinete, que vou encaminhar à Presidência desta Casa. O único imperativo é que se encontre,
imediatamente, uma saída que permita às Comissões
funcionarem efetivamente, até que o novo regimento
seja aprovado e possa, efetivamente, ser aplicado.
Faremos um acordo entre todos os Presidentes,
e, se preciso, aprovaremos, em caráter de urgência,
uma resolução modificando o Regimento Interno. O
que não pode acontecer, Senador Pedro Taques, o
que não pode acontecer, Senador Sarney, é que essa
bagunça, uma verdadeira bagunça, continue.
O Presidente da Anatel fez audiência pública,
também na nossa Comissão, na semana passada, falando para nenhum Senador. Não estou culpando os
Senadores. Sabemos a dificuldade que é, ninguém é
onipresente, não conseguimos estar...
(Interrupção de som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG) –
...tomar uma posição muito rígida com relação a isso.
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Falo da vergonha de ser Presidente de Comissão
nesta Casa.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Pois não, Senador Zeze Perrela.
Vou passar, agora, a Presidência ao Senador
Jayme Campos, que é membro da Mesa. (Pausa.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr.Jayme
Campos, Suplente de Secretário.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Pela ordem, Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com
muita satisfação, recebemos uma delegação do Paraguai composta pela Senadora Lilian Samaniego, Presidente Nacional do Partido Colorado, pela Senadora
Ada Solalinda e pela Embaixadora Ana Ballardi.
É um prazer muito grande recebê-las aqui.
Há pouco, alguns Parlamentares manifestaram
o interesse do Paraguai de retornar ao Mercosul. Dissemos que, do ponto de vista do Brasil, do Governo
brasileiro, é um prazer muito grande poder acolher o
Paraguai, nosso país irmão, novamente no Mercosul
e, ao mesmo tempo, poder estreitar ainda mais nossas
relações comerciais, políticas, culturais.
Era o registro que queria fazer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Agradeço V. Exª, Senador Wellington Dias.
Com prazer, registramos a presença de V. Exªs.
Sejam bem-vindas ao Parlamento brasileiro.
Pela ordem de inscrição, convido a Senadora Vanessa Grazziotin para fazer uso da palavra.
Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Senador Jayme Campos.
Quero cumprimentar as Srªs Senadoras, os Srs.
Senadores, a delegação paraguaia que visita este Parlamento brasileiro no dia de hoje.
Venho à tribuna para relatar um pouco sobre o
que aconteceu na reunião, de que participamos eu, a
Senadora Angela Portela, a Deputada Elcione Barbalho e a Deputada Jô Moraes, que aconteceu nos dias
20 e 21, ou seja, segunda-feira e terça-feira passada,
ontem, na capital do Uruguai, Montevidéu.
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O tema tratou exatamente da mulher na política
e da mulher na política regional.
Essa reunião, Sr. Presidente, foi organizada por
várias entidades não governamentais e pela RMAAM,
que é a Reunião de Ministras (mulheres) e Altas Autoridades do Mercosul. É uma instância que foi criada e
que já existe desde 1998. Sucedendo a uma instância
anterior, a RMAAM tem o objetivo central exatamente
de promover o debate de gênero no âmbito do Mercosul. Essa era uma reunião preparatória para se dialogar
acerca da política e da participação das mulheres na
América Latina, especialmente no Mercosul.
Nós, as quatro Parlamentares, tivemos uma presença importante, porque participamos de todas as
mesas de debate. E o debate, Sr. Presidente, sempre foi pautado em torno do contexto regional e da
igualdade. Foi debatido também o diálogo político do
feminismo no Parlamento e na instância do Executivo
de todos os países no âmbito do Mercosul; os atuais
desafios democráticos, ou seja, a reforma do sistema
político; países, Estados plurinacionais, como é o caso
da Bolívia; e mecanismos de representação. Além disso, houve a discussão sobre a construção de agendas
e de novas perspectivas para as mulheres no âmbito
do Mercosul. A mim coube, Sr. Presidente, falar sobre
a participação feminina nos Parlamentos do mundo,
especialmente no Mercosul, na América Latina, no
Caribe e no Brasil.
Sr. Presidente, o que nós percebemos é que há
uma crítica muito forte ao Governo brasileiro, ou melhor – perdão! – ao País, em relação a pouca participação da mulher nas esferas de poder, sobretudo na
esfera política.
Foi exatamente o continente americano – aí também se incluem o Canadá e os Estados Unidos, na
América do Norte – que, desde 1995, quando houve
a 4ª Conferência Internacional das Mulheres, que foi
organizada pelas Nações Unidas, que aconteceu na
China e que, para o movimento das mulheres, é um
marco na nossa luta, no encaminhamento da nossa
luta, desde aquele período até hoje...
E aqui contamos com a presença de duas importantes Deputadas Federais que militam muito na
política e no movimento feminista, a Deputada Alice
Portugal e a Deputada Jandira Feghali.
Então, desde 1995, exatamente no continente americano, onde mais tem avançado a participação feminina
nas esferas de poder e no Parlamento especialmente,
essa participação é vergonhosa, Sr. Presidente. Veja
bem, é o continente, as três Américas, que mais avançou na participação feminina no Parlamento, Senador.
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E sabe qual é essa participação? É de 22,6%. E o que
nós mais ouvimos lá? “Tem a maior participação apesar
do Brasil, tem a maior participação apesar do Uruguai.”
O Brasil é a maior Nação do continente ou, pelo
menos, da região que engloba a América Latina e o
Caribe, é o País de maior população e de maior economia. E nós somos, Sr. Presidente, os últimos na
representação feminina no Parlamento. Veja V. Exª a
ordem de participação. A Argentina tem quase 40%
de participação feminina no Parlamento. Isso foi conquistado depois de uma reforma no sistema político
daquele país, que garante listas com alternância entre
homens e mulheres. O Equador é o segundo país da
América nessa estatística – não estou falando da América Latina e Caribe, mas do âmbito do Mercosul. Das
nações que compõem o Mercosul, cinco são membros
efetivos; e as outras cinco, participantes. O ranking por
participação feminina no Parlamento é: a Argentina está
em primeiro lugar, e o Equador, em segundo lugar, seguidos por Bolívia, Peru, Venezuela, Chile, Paraguai,
Colômbia, Uruguai e Brasil, último colocado.
A média brasileira não chega a 9% no Congresso
Nacional. No Brasil como um todo, levando-se em consideração as câmaras de vereadores e as assembleias
legislativas, a participação feminina no Parlamento
não ultrapassa 11%, o que, repito, não é bom, Senador Pedro Taques. Esse não é um indicativo positivo
para o nosso País.
Vamos levar em consideração o mundo como
um todo, Sr. Presidente. O estudo mais recente da
União Interparlamentar aponta que o único país cuja
presença feminina no Parlamento supera os 50% é
Ruanda, com 50,6%. Depois de Ruanda, com exatamente 50% de participação feminina, vem Andorra. E
o terceiro país com a maior participação de mulheres
é Cuba, onde hoje se aproxima de 48% a participação
feminina. Nesse ranking de 190 países, o Brasil é o
158º em termos de participação feminina.
Todos nós sabemos que a presença das mulheres
no mercado de trabalho, nos cargos de direção, no Poder Público, no Executivo ou no Legislativo é indicativo,
sem dúvida, do grau de democracia de determinado
país. Como é que pode, em uma nação cuja maioria
dos eleitores é formada por mulheres – pouco mais de
52% –, elas não ocuparem nem 10% das cadeiras?
Obviamente, isso não é natural. Obviamente, nós não
podemos justificar essa questão como falta de interesse das mulheres para a política. Não! Nós temos
de buscar as causas e agir contra elas. E as causas
são, sim, estruturais: uma sociedade que se formou
machista, uma sociedade em que as mulheres ainda
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sofrem sobrecarga de trabalho. Foi-se o tempo em
que as mulheres tinham como única responsabilidade
o cuidado da família e dos filhos. As mulheres, hoje,
produzem como os homens e têm responsabilidades
fora de casa. Assim como os homens, as mulheres
são responsáveis pela gestão da família. Mas, apesar
disso, quando retornam para casa, são obrigadas a
desempenhar, quase com exclusividade, todas as tarefas domésticas.
O aparelho estatal para amparar as mulheres
ainda é muito fraco, Senador Pimentel. Agora é que
estamos vendo neste Governo, inaugurado pelo Presidente Lula e prosseguido pela Presidenta Dilma, as
políticas voltadas para as mulheres serem fortalecidas
em nosso Brasil. E eu poderia citar o exemplo das creches. Como as creches são importantes para as famílias, para as crianças e, sobretudo, para as mulheres!
Como o aparato do Estado dado às famílias é importante para as mulheres!
Mas, além disso, nós temos o entendimento, Sr.
Presidente, de que o que nós precisamos mesmo, imediatamente, é de uma reforma política profunda, uma
reforma que seja capaz e tenha a altivez de reconhecer essa desigualdade e de trabalhá-la, para fazer do
Brasil um país de iguais, um país de maior igualdade
entre homens e mulheres. Vários países já têm avançado nesse sentido, Senadora Ana Rita. Vários países
têm avançado no sentido de aprovar reformas políticas
com listas partidárias e com alternância entre homens
e mulheres. Nem sempre isso se dá de um para um;
algumas vezes, isso se dá de dois para um, o que já
é um avanço significativo, um avanço importante. Foi
assim que várias nações passaram de uma representação como a nossa no Brasil para 30% de uma eleição
para outra, ou seja, de um ano para outro.
Então, nós precisamos entender isso e sensibilizar a sociedade. Tenho a certeza absoluta, a convicção de que, sensibilizando a sociedade, nós vamos
sensibilizar o Parlamento.
Esse encontro de que nós participamos – eu, a
Senadora Angela Portela e as Deputadas Federais
– foi muito importante, porque mostra também que a
luta através de blocos, como é o caso do Mercosul,
é muito importante. Então, como fazem as Ministras,
como fazem as autoridades de alto nível de cada um
dos dez países que compõem o Mercado Comum do
Sul, Sr. Presidente, também o Parlamento do Mercosul tem de dar uma maior atenção a essas questões.
Eu recordo que estive na China em 1995, quando lá se aprovou a necessidade de que as nações tivessem leis de cotas, e nós aprovamos a nossa lei de
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cotas. Mas a cota aprovada no Brasil é cota para as
candidaturas de mulheres no âmbito dos partidos ou
das coligações partidárias. É um dispositivo legal que
pouco vem sendo observado nesses últimos anos, porque não há nenhum outro dispositivo legal, Senador
Pimentel, que estipule qualquer tipo de penalidade ao
partido ou a coligação que não cumpra esse dispositivo. Isso é visto pelas direções da maioria dos partidos
políticos Brasil afora como um castigo. Colocar candidaturas femininas é visto como um castigo. E eles
dizem: as mulheres é que não se interessam. Não é
que as mulheres não se interessam! As mulheres se
interessam, sim! As mulheres têm vontade, desejo e,
principalmente, capacidade de estar no Parlamento,
como estão hoje no mercado de trabalho.
Hoje, as mulheres têm um nível, por exemplo, de
formação profissional superior ao nível dos homens.
Mas isso não tem sido suficiente para que os salários
delas sejam superiores aos dos homens, não. Pelo contrário, ainda amargamos quase 30% a menos. Isso é
o que as mulheres recebem a menos que os homens.
Então, Sr. Presidente, venho aqui fazer esse registro e dizer da importância dessa experiência que
tivemos no âmbito dessa organização, repito, que é
a RMAAM, uma organização que gira em torno dos
executivos dos dez países do Mercosul.
Aqui, destaco a ação da nossa Ministra Eleonora
Menicucci, que se encontra ainda no Uruguai e segue
em várias reuniões com outras Ministras dos países
membros do Mercosul. A Ministra Eleonora tem feito um
grande esforço não só no âmbito do Poder Executivo,
mas procurando agregar o Legislativo e a sociedade
civil, para que todas nós, juntas, possamos fazer com
que a situação do nosso País, que, repito, é vergonhosa em âmbito internacional, possa ser modificada.
Já concluo, Presidente Pimentel.
Vejo o gesto do Presidente Renan de apoiar e
o da Casa de aprovar a resolução que cria a Procuradoria da Mulher. E estou à frente dessa instituição
da Casa. É um gesto dos meus Pares que reflete a
necessidade e a importância de as mulheres, nesta
Casa, terem espaço, para que possam não apenas
travar a discussão da política de gênero, mas também
lutar para mudar essa realidade.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Além da Procuradoria, há também, no âmbito
da Comissão de Direitos Humanos, dirigida com muita
competência pela Senadora Ana Rita, uma Subcomissão que trata das questões de gênero, cuja Presidenta
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é a Senadora Angela Portela, que esteve conosco lá
representando o Senado e que compõe a Mesa Diretora desta Casa. É a única mulher a compor a Mesa
Diretora. Na Câmara, neste ano, nenhuma mulher
compõe a Mesa Diretora.
Por fim, repito a todos os Senadores que estão
nos ouvindo: precisamos fazer a reforma política e,
dentro desta, incluir um mecanismo que permita uma
maior e mais efetiva participação das mulheres no
Parlamento brasileiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª. Vanessa Grazziotin,
o Sr. Jayme Campos, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Parabéns, Senadora Vanessa, pelo pronunciamento!
Para fazer uma comunicação inadiável, tem a
palavra o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, toda vez que a
liberdade de imprensa se vê ameaçada de uma forma
ou de outra, a própria democracia tem seus alicerces
corrompidos. Qualquer tentativa de controle da informação é, na verdade, uma ardilosa fórmula de censura. E a censura, todos nós sabemos, é o primeiro
passo para a tirania, para o obscurantismo político e
para a intolerância.
Na história, a imprensa tem sido o farol de lucidez contra as ditaduras e os regimes opressivos. O livre pensamento tem aquecido o aprimoramento ético
e institucional da humanidade, sempre buscando os
avanços sociais e a economia sustentável.
Presto aqui, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
minha homenagem ao Grupo Gazeta de Comunicação,
sediado em Cuiabá, que amanhã comemora o 23º aniversário de fundação do jornal diário A Gazeta. Este
veículo tem prestado, ao longo desses anos, relevantes serviços para a comunidade mato-grossense, tem
sido um aliado do desenvolvimento regional, sempre
focando a necessidade de valorizar o ser humano. A
Gazeta tornou-se um periódico indispensável para a
formatação do pensamento regional. A correção de suas
informações e a isenção de sua linha editorial têm angariado o respeito e a admiração de toda a sociedade.
Gostaria de manifestar meus sinceros cumprimentos ao jornalista João Dorileo Leal, presidente do
Grupo Gazeta, bem como ao editor do jornal, o jorna-
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lista Mauro Camargo, pela eficiência jornalística do
trabalho que desenvolvem em prol de nossa comunidade. Pois um jornalismo sério significa manter altiva
a própria consciência de nosso povo.
Aproveito para também homenagear todos os
funcionários do jornal A Gazeta pela eficiência com a
qual desempenham a nobre função de bem informar
nossa população. Desejo um futuro tão brilhante para
esse periódico como os 23 anos que se passaram.
Saibam, senhoras e senhores, a imprensa é livre e é a estaca que sustenta o espírito democrático
da Nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 489, DE 2013
Requeiro, na forma regimental, que o PLS nº 105,
de 2011, que “altera a Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, que dispõe sobre Estatuto
Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte para incluir os serviços advocatícios, exercidos
por micro e pequenas sociedades de advogados, entre aqueles que podem optar pelo Regime de tributação do Simples Nacional”, seja desapensado do PLS
nº 467, e do conjunto de Projetos em que o mesmo
está vinculado.
Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.
REQUERIMENTO Nº 490, DE 2013
Nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal, e para os fins do disposto no Capítulo IV, e nos
artigos 13 e 40, § 1º, inciso II, alínea “a”, do Regimento
Interno do Senado Federal, e na qualidade de membro
do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano,
REQUEIRO licença dos trabalhos da Casa, de 5 a 9
de junho de 2013, com a finalidade de representar
o Senado Federal, por indicação da Presidência, na
“REINIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO
DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO”, em Havana,
Cuba, a realizar-se nos dias 6 e 7 de junho de 2013.
Esclareço, ainda, que no dia 8 de junho estarei
realizando contatos políticos naquele país.
Comunico, nos termos do art. 39, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, que estarei
ausente do país no período de 5 a 9 de junho de 2013.
Brasília, DF, 21 de maio de 2013 – Senador Cyro
Miranda, PSDB/GO.
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão votados oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

É lido o seguinte:

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão votados oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 198, DE 2013
Acrescenta os §§ 6º e 7º ao art. 5º e o art.
21-A à Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985,
para fixar em cinco anos o prazo prescricional para o cumprimento do compromisso de
ajuste de conduta e o prazo para a propositura da ação civil pública, bem como em
um ano o prazo para a vigência do termo
de ajustamento de conduta.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho
de 1985, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§
7º e 8º:
“Art. 5º.............................................................
........................................................................
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§ 7º Prescreve em cinco anos a pretensão ao
cumprimento do compromisso de ajustamento
de conduta, contado a partir da sua assinatura.
§ 8º O compromisso de ajustamento de conduta vigorará por até um ano entre os interessados.” (NR)
Art. 2º A Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 21-A:
“Art. 21-A. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos morais e materiais descritos nesta Lei, contados a partir do
conhecimento do dano e de sua autoria.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, não fixou
prazo prescricional especial para o cumprimento do
compromisso de ajuste de conduta propositura, nem
para o cumprimento, coletivo ou individual, da sua
sentença. No que se refere ao prazo para o cumprimento das decisões judiciais, ainda vale, portanto, a
regra descrita na Súmula nº 150 do Supremo Tribunal
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Federal: “[p]rescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação.” O prazo prescricional dessa execução tem por termo inicial, em regra, o trânsito em
julgado da sentença condenatória.
Quanto à identificação do prazo prescricional
para a propositura da ação civil pública, devemos ter
em mente que o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990)
estipulou o prazo de cinco anos para a pretensão de
reparação dos danos causado por fato do produto ou
do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir
do conhecimento do dano e da sua autoria. Não se
trata — decerto — de prazo dirigido especificamente
às ações coletivas de reparação por danos morais e
materiais, mas aplicável, entretanto, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, a quaisquer pretensões de reparação de dano por fato do produto ou do
serviço, sejam elas deduzidas individualmente ou em
processo coletivo.
Além disso, devemos ter em mente que o art. 21
da Lei nº 7.347, de 1985, que trata da ação civil pública, ao remeter o intérprete às normas descritas no
Título III do Código de Defesa do Consumidor (arts.
81 a 104), deixou de abordar especificamente o prazo
para a propositura da ação civil pública. Isso porque as
normas descritas naquele Título não tratam de prazos
prescricionais de pretensões a serem deduzidas em
juízo, além de estarem bem distantes do mencionado
art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que remete o intérprete à admissão do prazo prescricional
de cinco anos.
De modo a preencher essa lacuna legal, vez que
a Lei nº 7.347, de 1985, não estipulou prazo algum para
a propositura da ação civil pública, vimos, desde logo,
a necessidade da apresentação desta proposição, a
fim de afastar a contínua utilização de mecanismos de
interpretação deficientes da norma jurídica, que quase sempre levam o intérprete à regra geral do Código
Civil, que fixa o reduzido prazo de três anos para a
propositura de ação que tenha por objeto a reparação
civil (art. 206, § 3º, inciso V, da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002).
Convencido, por tais razões, de que esta proposição significa um avanço ao fortalecimento da ação
civil pública, sedimentando na Lei de regência o prazo prescricional para as pretensões de reparação por
danos morais e materiais, esperamos contar com o
necessário apoio dos nossos ilustres Pares para a
aprovação da matéria.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2013. – Senador Acir Gurgacz, PDT/RO.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras
providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei,
sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos causados:
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei,
sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994) (Vide Lei
nº 12.529, de 2011)
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei,
sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (Redação dada pela Leu nº 12.529, de 2011).
l – ao meio-ambiente;
ll – ao consumidor;
III – a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;
III – à ordem urbanística; (Incluído pela Lei nº
10.257, de 10.7.2001) (Vide Medida provisória nº 2.18035, de 2001)
III – a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;
IV – (VETADO).
IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990)
IV – a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico; (Renumerado do Inciso III, pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001) (Vide Medida
provisória nº 2.180-35, de 2001)
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990)
V – por infração da ordem econômica. (Incluído
pela Lei nº 8.884 de 1994)
V – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Renumerado do Inciso IV, pela Lei nº 10.257, de
10.7.2001) (Vide Medida provisória nº 2.180-35, de
2001)
VI – por infração da ordem econômica. (Renumerado do Inciso V, pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001)
V - por infração da ordem econômica e da economia popular; (Redação dada pela Medida provisória
nº 2.180-35, de 2001) (Vide Lei nº 12.529, de 2011)
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V – por infração da ordem econômica; (Redação
dada pela Leu nº 12.529, de 2011).
VI - à ordem urbanística. (Incluído pela Medida
provisória nº 2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos,
contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de
natureza institucional cujos beneficiários podem ser
individualmente determinados. (Incluído pela Medida
provisória nº 2.180-35, de 2001)
Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá
competência funcional para processar e julgar a causa.
Parágrafo único A propositura da ação prevenirá
a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir
ou o mesmo objeto. (Incluído pela Medida provisória
nº 2.180-35, de 2001)
Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer.
Art. 4º Poderá ser ajuizada ação cautelar para
os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar o dano
ao meio-ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO).
Art. 4o Poderá ser ajuizada ação cautelar para
os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar o dano
ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico (VETADO). (Redação
dada pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001)
Art. 5º A ação principal e a cautelar poderão ser
propostas pelo Ministério Público, pela União, pelos
Estados e Municípios. Poderão também ser propostas
por autarquia, empresa pública, fundação, sociedade
de economia mista ou por associação que:
l – esteja constituída há pelo menos um ano, nos
termos da lei civil;
II – inclua, entre suas finalidades institucionais,
a proteção ao meio-ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO).
II – inclua, entre suas finalidades institucionais,
a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 11.9.1990)
II – inclua entre suas finalidades institucionais a
proteção ao meio ambiente ao consumidor, à ordem
econômica, à livre concorrência, ou ao patrimônio ar-
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tístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação
principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei
nº 11.448, de 2007).
I – o Ministério Público; (Redação dada pela Lei
nº 11.448, de 2007).
II – a Defensoria Pública; (Redação dada pela
Lei nº 11.448, de 2007).
III – a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).
IV – a autarquia, empresa pública, fundação ou
sociedade de economia mista; (Incluído pela Lei nº
11.448, de 2007).
V – a associação que, concomitantemente: (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano
nos termos da lei civil; (Incluído pela Lei nº 11.448,
de 2007).
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a
proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem
econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).
§ 1º O Ministério Público, se não intervier no
processo como parte, atuará obrigatoriamente como
fiscal da lei.
§ 2º Fica facultado ao Poder Público e a outras
associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes.
§ 3º Em caso de desistência ou abandono da
ação por associação legitimada, o Ministério Público
assumirá a titularidade ativa.
§ 3° Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério
Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)
§ 4° O requisito da pré-constituição poderá ser
dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse
social evidenciado pela dimensão ou característica do
dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990)
§ 5° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. (Incluído pela Lei nª 8.078,
de 11.9.1990) (Vide Mensagem de veto) (Vide REsp
222582 /MG – STJ)
§ 6º Os órgãos públicos legitimados poderão
tomar dos interessados compromisso de ajustamento
de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudi-
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cial. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990) (Vide
Mensagem de veto) (Vide REsp 222582 /MG – STJ)
Art. 6º Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público,
ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos
de convicção.
Art. 7º Se, no exercício de suas funções, os juízes
e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam
ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças
ao Ministério Público para as providências cabíveis.
Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá
requerer às autoridades competentes as certidões e
informações que julgar necessárias, a serem fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob
sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar,
o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis.
§ 2º Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação, hipótese
em que a ação poderá ser proposta desacompanhada
daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los.
Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência
de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das
peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.
§ 1º Os autos do inquérito civil ou das peças de
informação arquivadas serão remetidos, sob pena de
se incorrer em falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao
Conselho Superior do Ministério Público.
§ 2º Até que, em sessão do Conselho Superior
do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a
promoção de arquivamento, poderão as associações
legitimadas apresentar razões escritas ou documentos,
que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados
às peças de informação.
§ 3º A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do
Ministério Público, conforme dispuser o seu Regimento.
§ 4º Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde
logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação.
Art. 10. Constitui crime, punido com pena de
reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10
(dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional – ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da
ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público.
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Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade
devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena
de execução específica, ou de cominação de multa
diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.
Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar,
com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a
agravo.
§ 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito
público interessada, e para evitar grave lesão à ordem,
à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o
Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento
do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo
para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco)
dias a partir da publicação do ato.
§ 2º A multa cominada liminarmente só será
exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão
favorável ao autor, mas será devida desde o dia em
que se houver configurado o descumprimento.
Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a
indenização pelo dano causado reverterá a um fundo
gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos
Estaduais de que participarão necessariamente o
Ministério Público e representantes da comunidade,
sendo seus recursos destinados à reconstituição dos
bens lesados.
§ 1o. Enquanto o fundo não for regulamentado, o
dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial
de crédito, em conta com correção monetária. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.288, de 2010)
§ 2o Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação
étnica nos termos do disposto no art. 1o desta Lei, a
prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para ações de
promoção da igualdade étnica, conforme definição do
Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial,
na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos
de Promoção de Igualdade Racial estaduais ou locais,
nas hipóteses de danos com extensão regional ou local,
respectivamente. (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010)
Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.
Art. 15. Decorridos 60 (sessenta) dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que
a associação autora lhe promova a execução, deverá
fazê-lo o Ministério Público.
Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em
julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o
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Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais
legitimados. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)
Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga
omnes, exceto se a ação for julgada improcedente
por deficiência de provas, hipótese em que qualquer
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico
fundamento, valendo-se de nova prova.
Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga
omnes, nos limites da competência territorial do órgão
prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente
por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. (Redação dada
pela Lei nº 9.494, de 10.9.1997)
Art. 17. O juiz condenará a associação autora a
pagar ao réu os honorários advocatícios arbitrados na
conformidade do § 4º do art. 20 da Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, quando
reconhecer que a pretensão é manifestamente infundada. (Suprimido pela Lei nº 8.078, de 1990)
Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis
pela propositura da ação serão solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.(Vide Lei nº 8.078,
de 11.9.1990)
Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em
honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem
prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. (Renumerado do Parágrafo Único com nova redação pela
Lei nº 8.078, de 1990)
Art. 18. Nas ações de que trata esta Lei não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários
periciais e quaisquer outras despesas.
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não
haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem
condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e
despesas processuais. (Redação dada pela Lei nº
8.078, de 1990)
Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista
nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que
não contrarie suas disposições.
Art. 20. O fundo de que trata o art. 13 desta Lei
será regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de
90 (noventa) dias.
Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for
cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu
o Código de Defesa do Consumidor. (Incluído Lei nº
8.078, de 1990)
Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. (Renumerado do art. 21, pela Lei nº 8.078,
de 1990)
Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário. (Renumerado do art. 22, pela Lei nº 8.078, de 1990)
Brasília, em 24 de julho de 1985; 164º da Independência e 97º da República. – JOSÉ SARNEY
– Fernando Lyra.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.7.1985

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 199, DE 2013
Institui a política de prevenção e combate
aos desastres decorrentes de chuvas intensas e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui a política de prevenção e
combate a desastres decorrentes de chuvas intensas,
objetiva a preservação da vida e da incolumidade das
pessoas, do ambiente e de bens materiais.
Art. 2º Para os fins desta Lei entende-se como
sinistro:
I – chuvas intensas, as precipitações pluviais que
apresentem taxas elevadas em curto intervalo de
tempo ou as precipitações pluviais contínuas em
longo intervalo de tempo;
II – desastres decorrentes de chuvas intensas
como os eventos adversos causadores de dano
às pessoas, ao ambiente ou a bens materiais e
de prejuízos econômicos e sociais, como:
a) transbordamento de corpos d’água;
b) inundação ou alagamento de áreas urbanas e rurais;
c) deslizamento de solos e rochas;
d) danificação de edificações e de obras de
infraestrutura;
e) disseminação de doenças e epidemias.
Art. 3º Os Municípios em estado de calamidade
pública ou em situação de emergência decretados em
razão de chuvas intensas terão prioridade nas ações
e medidas previstas nesta Lei.
Art. 4º Para a consecução dos objetivos previstos
nesta Lei, compete à União:
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I – estabelecer normas, programas, planos,
procedimentos, estudos e atividades que visem:
a) à prevenção a desastres decorrentes de
chuvas intensas e a mitigação de seus efeitos;
b) ao socorro, à assistência médico-social, ao
abrigo e à manutenção de serviços essenciais
para a segurança e o bem-estar de populações atingidas por desastres decorrentes de
chuvas intensas;
c) ao controle sanitário e epidemiológico de
regiões atingidas por inundações;
d) auxiliar a recuperação do meio ambiente,
de edificações e de obras de infraestrutura
afetadas por desastres decorrentes de chuvas intensas.
II – planejar, coordenar, controlar e executar atividades de defesa civil em sua esfera de competência;
III – promover a articulação com Estados e com
Municípios, respeitadas as disposições constitucionais e legais, para o desenvolvimento de ações
de defesa civil em caso de risco de desastre, situação de emergência ou estado de calamidade
pública decorrentes de chuvas intensas;
IV – dispor de sistema de monitoramento, análise e alerta de fenômenos hidrológicos e meteorológicos;
V – consignar, na legislação orçamentária, recursos financeiros para o custeio de atividades,
programas, projetos e obras voltados para os
objetivos previstos nesta Lei.
Art. 5º A União celebrará convênios de cooperação com os Municípios para o desenvolvimento de
atividades, projetos e obras voltados para a prevenção e o combate a desastres decorrentes de chuvas
intensas, especialmente para:
I – a implantação e o funcionamento de Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC -;
II – a capacitação de agentes públicos municipais;
III – a criação e o treinamento de brigadas voluntárias de auxílio à defesa civil;
IV – a implantação de sistemas de alerta para
garantir a segurança e a saúde públicas em
eventos meteorológicos e hidrológicos adversos;
VI – o treinamento e a orientação da comunidade
para a evacuação de áreas de risco;
VII – a prestação de assistência técnica e de
auxílio econômico-financeiro;
VIII – a doação de recipientes coletores de entulho;
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IX – a implementação, em situações de emergência ou de calamidade pública, de frentes de
trabalho para desenvolver as seguintes ações:
a) limpeza de ruas, bueiros e valas de escoamento;
b) desassoreamento de corpos d’água;
c) construção de obras de contenção de águas
e de encostas;
d) reparação de edificações e de obras de
infraestrutura;
e) apoio a atividades de defesa civil.
Art. 6º A União, por meio de convênio com Estados e Municípios, desenvolverá campanhas preventivas
de educação sanitária e ambiental sobre as causas e
as consequências de inundações, a serem veiculadas
nos meios de comunicação.
Art. 7º Como forma de garantir a conscientização
e educação das gerações futuras, a União viabilizará
meios objetivando a inclusão no calendário escolar da
rede estadual e municipal de ensino, da Semana de
Prevenção e Combate a Inundações, a ser comemorada no mês de agosto, com a promoção de cursos,
seminários, debates e outras atividades relacionadas
com o tema.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A imprensa nacional não para de veicular tragédias relacionadas a rios transbordando, avenidas
inundadas, carros boiando, pessoas segurando-se em
postes para não serem levadas pela correnteza, casas
cobertas pelas águas e o trânsito parado durante horas
em cidades transformadas em lagos.
Tudo isso, um reflexo do desmatamento e da
construção de avenidas, casas e indústrias nas planícies às margens dos rios, por onde o excesso de água
das chuvas se infiltraria naturalmente.
Experiências recentes indicam que as enchentes
não são, necessariamente, fenômenos inevitáveis como
um terremoto. Com a participação da população ou por
meio de novas leis, que instituam políticas voltadas à
prevenção e combate a esses desequilíbrios pluviométricos em cidades perseguidas pelas enchentes,
pode-se mitigar seus efeitos. Estudos comprovam que
a impermeabilização do solo é um dos motivos agravantes das enchentes. Portanto, quando o solo está
coberto por asfalto e concreto, o volume de água das
chuvas em circulação aumenta em até sete vezes em
relação ao solo descoberto. Sem ter onde se infiltrar,
a água segue rapidamente para os terrenos mais baixos, ocupados em geral pelos moradores mais pobres,
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as habituais vítimas das inundações. Em paralelo ao
esforço de oferecer espaços para a água se infiltrar, a
frequência dos alagamentos levou a uma revisão conceitual: já não se pensa mais que somente a construção
de grandes reservatórios de retenção temporária de
água, os denominados “piscinões”, e a canalização de
rios irão acabar com o suplício das enchentes.
É cediça a cultura da legiferação neste País, porém, em nada adianta o estabelecimento de normas
sem a presença de políticas públicas voltadas à questão educacional, fator preponderante para a garantia
da consciência popular e de uma eficaz aplicação de
nossas leis.
Leis como o Código Florestal, de 1965, segundo
o qual deve ser deixada intocada uma faixa de 30 metros nas margens dos rios e de 50 metros nas bordas
das nascentes e a Lei de Parcelamento (ou Lei Lehmann), de 1979, que estabelece as áreas das cidades
a serem ou não ocupadas, são exemplos de normas
que, se tivessem políticas voltadas à conscientização
popular e de governantes estaduais e municipais, seriam suficientes para minimizar o grande sofrimento
hoje experimentado por várias cidades. Certamente
não teríamos a impermeabilização desordenada e
demasiada do solo, mas, infelizmente, o que se verificou nas últimas décadas, diante da grande pressão
demográfica, foi o aumento crescente de loteamentos
clandestinos, que ocuparam a maior parte das áreas
que deveriam ser mantidas livres.
Hodiernamente, o que se verifica é a inversão de
um modelo onde as mudanças nas bases conceituais
com que se procurava resolver os problemas das enchentes, que era o de fazer a água correr o mais rapidamente possível para os rios por meio de canais, é
uma estratégia comprovadamente ineficaz, que apenas
transferia o problema para as regiões vizinhas. Estudos
desenvolvidos no Estado de São Paulo comprovam que
o procedimento correto é o retardamento da vazão, por
meio de reservatórios e de áreas permeáveis.
Algumas regiões do País sofreram os efeitos das
enchentes. A grande imprensa nacional tem noticiado
de modo cada vez mais frequente os desequilíbrios
hidrológicos causados em várias regiões, em face da
grande quantidade de chuvas. Tais desequilíbrios assumem proporções catastróficas.
O projeto de lei que ora apresentamos busca organizar os esforços do Estado brasileiro no sentido de
reduzir os efeitos dos eventos climáticos extremos de
enchente. Para tanto, incorpora elementos de planejamento, coordenação, controle e execução das ações
de defesa civil. Nessa tarefa, preocupamo-nos em considerar, tendo em vista o objetivo geral de redução de
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desastres, os aspectos considerados na política nacional de defesa civil, quais sejam: prevenção, preparação para emergências, pronta e adequada resposta
aos desastres e reabilitação da área afetada.
Contamos com o apoio dos nossos Pares para a
aprovação deste projeto de lei, que, em nosso entendimento, constitui importante iniciativa no sentido de
promover ações para reduzir o sofrimento dos brasileiros que, em várias regiões, padecem sob os efeitos
da enchente.
Sala das Sessões, – Senador Mário Couto.
(Às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à última a decisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 200, DE 2013
Regulamenta a duração do mandato dos
Presidentes das Federações Estaduais de
Futebol e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O mandato de presidente de Federação
Estadual de Futebol, filiada à Confederação Brasileira de Futebol, será de dois anos, admitida a reeleição
por um único período.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Tornou-se medida imperativa a regulamentação
do mandato de presidente de federação estadual de
futebol, em face de que a falta de uma lei dessa ordem
tem permitido que as federações estaduais sobrelevem
seus estatutos para, de forma extremamente hedionda,
propiciar verdadeiros absurdos, a exemplo de inúmeros
estados cujos presidentes se eternizaram no cargo.
Essa longevidade certamente gera vícios, posto o
ocupante do cargo devidamente eleito sentir-se, a cada
reeleição, perpetuado na administração futebolística
de seu estado, momento em que começa a cometer
atos que refletem, à luz de uma avaliação leiga, ou até
mesmo de agentes especializados na área do futebol
profissional, condutas ditatoriais, que mais refletem o
sentimento de posse e propriedade, traduzido em interesses egoísticos, do que a expressão coletiva dos
anseios e necessidades dos clubes filiados.
Noutro giro, há de se analisar a questão financeira, de gestão e de prestação de contas dos recursos
próprios e os de origem pública, representados pelos
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contratos e convênios firmados com os governos locais, dentre os quais podemos destacar os patrocínios,
os direitos de imagens cedidos pelos clubes filiados,
inerentes à transmissão de seus jogos.
Dentro de um prisma realístico, temos certeza
que todos almejam transparência, segurança, enfim,
um plano de gestão que possa ser traduzido em eficácia e eficiência, onde os clubes filiados sejam cada
vez mais valorizados e possam expressar à grande
massa de torcedores o sentimento de conquista ou,
ao menos de competitividade, posto a realidade atual
representar a decadência dos clubes estaduais menos
aquinhoados, nos campeonatos nacionais, a exemplo
dos clubes da região norte.
Razões pelas quais, Excelências, é que esperamos o apoio devido ao presente Projeto de Lei.
Sala das Sessões, – Senador Mário Couto.
(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2013
(COMPLEMENTAR)
Insere parágrafo no art. 19 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
e altera redação do art. 10 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996,
para dar às micro e pequenas empresas,
nos casos de aquisição de produtos sujeitos à substituição tributária, o direito de
pagar ICMS pela alíquota máxima a elas
aplicáveis, tendo como base de cálculo o
valor real da operação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 19 da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, passa a vigorar acrescido
do seguinte parágrafo 4º:
§ 4º Os produtos ou mercadorias sujeitos à substituição tributária adquiridos por microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no Simples Nacional, terão incidência do ICMS à alíquota de 3,95%.
Art. 2º O art. 10 da Lei Complementar nº 87, de
13 de setembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 10. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à compensação automática do
valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador
presumido que não se realizar ou se realizar
com base de cálculo inferior à estimada pela
Administração Estadual.
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Art. 3º Ficam revogados os §§ 1º e 2º do art. 10 da
Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.
Art. 4º Esta lei entra em vigor em noventa dias
após a sua publicação.
Justificação
A sistemática de substituição tributária estabelecida no art. 150, § 7º, da Constituição Federal tem
gerado efeitos demasiadamente danosos ao regime
tributário das micro e pequenas empresas.
De fato, aquele dispositivo prevê que a “lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária
a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer
posteriormente, assegurada a imediata e preferencial
restituição da quantia paga, caso não se realize o fato
gerador presumido”.
Tal norma não pode ser entendida como direito
do estado de desatender a outras regras constitucionais estabelecidas nos arts. 146 e 179 da Carta Magna, que rezam:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III – estabelecer normas gerais em matéria
de legislação tributária, especialmente sobre:
(...)
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes
especiais ou simplificados no caso do imposto
previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
(...)
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios dispensarão às microempresas
e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado,
visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações administrativas, tributárias,
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.
É, portanto, dever constitucional dar às micro e
pequenas empresas um tratamento tributário diferenciado, o que, de fato, tem se consubstanciado nas regras estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006.
Ocorre, no entanto, que o mecanismo de substituição tributária tem impedido o implemento efetivo
desses benefícios, na medida em que faz com que as
micro e pequenas empresas acabem por pagar, no caso
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de aquisição de mercadorias ou insumos submetidos
à substituição tributária, a mesma alíquota aplicável às
demais pessoas jurídicas de porte superior.
Isso ocorre porque, no regime de “substituição
tributária para a frente” – que implica no pagamento
do tributo numa fase única, na origem – tem sido aplicada a alíquota de lei sobre o valor da operação de
venda final, valor esse, por regra, estimado e fixado
pelas Fazendas Estaduais.
A marca fundamental do ICMS – que é o de sua
incidência nas várias etapas do processo de circulação da mercadoria, na sistemática de crédito e débito – deixa lugar, assim, para uma imposição unitária,
que antecipa fictamente a ocorrência dos fatos jurídicos tributários.
Não se pode deixar de acentuar as reservas
que pairam sobre esse regime (mesmo após a Emenda Constitucional nº 3, de 1993), especialmente nas
situações em que se exorbita o valor da exação por
artifício de estimativa de base de cálculo descolada
da realidade das operações mercantis, o que faz vilipendiados os princípios gerais da tributação pela via
transversa do dimensionamento de bases de cálculo e
(ou) de alíquotas reais desvinculadas das legalmente
estabelecidas.
Em tais circunstâncias, dois fenômenos podem
ocorrer, ínsitos à própria dinâmica econômica e de formação de preços: paga-se o ICMS em valor acima ou
abaixo daquele que resulta da aplicação da alíquota
legal sobre o preço efetivo praticado na operação com
o consumidor final da mercadoria ou serviço.
Assinalem-se, portanto, os efeitos deletérios da
generalização do sistema de pagamento do ICMS-ST
(substituição tributária), especialmente os que se relacionam aos impactos sobre os preços e sobre as disfunções na organização da produção e da distribuição
de bens e serviços, o que ocorre de forma mais contundente, ainda, sobre as micro e pequenas empresas.
Os preços relativos são modificados por duas causas básicas: (1) pela estipulação das ditas Margens de
Valor Adicionado (MVA), regra geral estimada em valores acima das correntemente praticadas no mercado;
(2) no caso das vendas finais a consumidor realizadas
por empresas enquadradas no SIMPLES Nacional,
pela mudança de alíquota de incidência determinada
à luz de suas respectivas faixas de faturamento; agora, e para as mercadorias eleitas para a percussão do
ICMS-ST, pela aplicação da carga tributária ou alíquota legal fixada em razão do bem ou serviço vendido
(normalmente, variando entre 7% e 29%).
As disfunções no processo de dar fluxo eficaz à
produção e à distribuição da riqueza gerada (bens e
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serviços) decorrem de situações que seguem: (a) por
conta do expressivo aumento das necessidades de capital de giro para suportar o pagamento antecipado do
ICMS-ST; (b) por induzirem à concentração da produção e da comercialização nas mãos de organizações
com capacidade para bancar o custo financeiro dos
acréscimos de capital de giro; (c) por colocarem diante
dos agentes econômicos o desafio de engendrarem
novos sistemas operacionais para atingir os demandantes finais de seus bens e serviços pela via de vendas
diretas, suprimindo, para tanto, os substituídos.
Tem-se, ainda, que a elevação dos preços das
mercadorias, ora em perigosa disseminação e integrante de pauta pública de preocupações dos cidadãos brasileiros, é impulsionada, em grande medida,
pelo aumento desabusado e sem freios do instituto
da substituição tributária que, praticamente, desvirtua
o ICMS em seu conceito de imposto não cumulativo
sobre o consumo.
É ressabido que o uso massivo do regime de
ICMS-ST deixa perpassar, para os que se debruçam
em analisar as finanças públicas, o sentimento de
que os desequilíbrios na execução financeira dos orçamentos governamentais tem seu ônus transmitido,
sorrateiramente, para toda a sociedade, pela correia
de novos preços nominais que embutem a majoração
derivada dos fenômenos antes assinalados.
De sua vez, o aludido regime é o que propicia
resposta rápida em termos de arrecadação tributária
e de atendimento às insaciáveis necessidades de financiamento do setor público.
Para correção dessas disfunções, o presente
processo determinará que, nas compras feitas pelas
micros e pequenas empresas de mercadorias e produtos colocados no regime da substituição tributária,
integrantes do Simples Nacional, permitir-se-á que o
pagamento do ICMS se faça na maior alíquota existente no sistema do Simples.
Para tanto, propõe-se a inclusão do parágrafo 4º
no art. 19 da Lei Complementar 123, de 14.12.2006
(Lei do Simples Nacional).
Reitere-se que hoje, a alíquota aplicável à faixa
de faturamento superior do ICMS no Simples Nacional,
nas operações de indústria e comércio, é de 3,95%.
A reivindicação enunciada certamente preservará a mantença dos preços nos mesmos níveis de
antes da introdução do ICMS-ST e evitará o soçobro
das microempresas e do próprio SIMPLES Nacional.
A segunda proposta (art. 2º) diz respeito à permissão, já constante de nosso arcabouço jurídico (art.
150, par. 7º da Constituição Federal), para se proceder ao ajuste do regime da ST, com crédito e débito
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automático no caso de o preço final ser maior que o
arbitrado pela Fazenda.
Essa sistemática, vigente no Estado do Paraná
no período de 1991 a 1994, deu excelentes resultados e trouxe verdadeira calmaria quanto aos efeitos
deletérios do sistema unicamente estimado pela Administração.
A rigor, ela devolve ao ICMS sua natureza verdadeira de imposto não cumulativo, fazendo com que
a carga tributária incidente sobre as mercadorias seja
aquela efetiva e corretamente extraída do negócio jurídico.
Com essa finalidade, sugerimos a nova redação
para o art. 10 da Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandyr) e, consequentemente, a
revogação dos parágrafos 1º e 2º do art. 10 da Lei 87.
Creio que tais alterações em nossa legislação
promoverão efetividade aos dispositivos constitucionais
que impõem um tratamento diferenciado, mais benigno,
para as micro e pequenas empresas, que atualmente
estão pagando ICMS, no sistema de substituição, com
alíquotas e bases de cálculo inconstitucionais.
Sala das Sessões, em 22 de maio de 2013. –
Senador Roberto Requião, PMDB/PR.

cento), ou até 70% (setenta por cento) do limite previsto no inciso II do caput do art. 3º;
II – os Estados cuja participação no Produto
Interno Bruto brasileiro seja de mais de 1% (um por
cento) e de menos de 5% (cinco por cento) poderão
optar pela aplicação, em seus respectivos territórios,
das faixas de receita bruta anual até 50% (cinquenta
por cento) ou até 70% (setenta por cento) do limite
previsto no inciso II do caput do art. 3º; e
III – os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja igual ou superior a 5% (cinco
por cento) ficam obrigados a adotar todas as faixas de
receita bruta anual.
§ 1º A participação no Produto Interno Bruto brasileiro será apurada levando em conta o último resultado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística ou outro órgão que o substitua.
§ 2º A opção prevista nos incisos I e II do caput,
bem como a obrigatoriedade prevista no inciso III do
caput, surtirá efeitos somente para o ano-calendário
subsequente, salvo deliberação do CGSN.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se ao Distrito Federal.
....................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 87,
DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

LEI COMPLEMENTAR Nº 123,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera
dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de
1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de
2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de
janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de
outubro de 1999.
Art. 19. Sem prejuízo da possibilidade de adoção
de todas as faixas de receita previstas nos Anexos I a
V desta Lei Complementar, os Estados poderão optar
pela aplicação de sublimite para efeito de recolhimento
do ICMS na forma do Simples Nacional em seus respectivos territórios, da seguinte forma:
I – os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de até 1% (um por cento)
poderão optar pela aplicação, em seus respectivos
territórios, das faixas de receita bruta anual até 35%
(trinta e cinco por cento), ou até 50% (cinquenta por

Dispõe sobre o imposto dos Estados e do
Distrito Federal sobre operações relativas
à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e
dá outras providências. (LEI KANDIR)
....................................................................................
Art. 10. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por
força da substituição tributária, correspondente ao fato
gerador presumido que não se realizar.
§ 1º Formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação no prazo de noventa dias, o contribuinte substituído poderá se creditar, em sua escrita
fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os mesmos critérios aplicáveis ao tributo.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo
decisão contrária irrecorrível, o contribuinte substituído, no prazo de quinze dias da respectiva notificação,
procederá ao estorno dos créditos lançados, também
devidamente atualizados, com o pagamento dos acréscimos legais cabíveis.
.....................................................................................
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CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III – estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre:
(...)
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de
pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das
contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e
da contribuição a que se refere o art. 239.
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
§ 7.º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de
obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador
deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e
preferencial restituição da quantia paga, caso não se
realize o fato gerador presumido.
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
I – transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
II – 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
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios dispensarão às microempresas e às
empresas de pequeno porte, assim definidas em lei,
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las
pela simplificação de suas obrigações administrativas,
tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.
Art. 195. A seguridade social será financiada
por toda a sociedade, de forma direta e indireta,
nos termos da lei, mediante recursos provenientes
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a
ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
(...)
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes
na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas.
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§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na
hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da
contribuição incidente na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a receita ou o faturamento.
Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de
1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público, criado pela Lei Complementar
nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da
promulgação desta Constituição, a financiar, nos
termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste artigo.
(Regulamento)
§ 1º Dos recursos mencionados no “caput” deste
artigo, pelo menos quarenta por cento serão destinados
a financiar programas de desenvolvimento econômico,
através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que
lhes preservem o valor.
§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa
de Integração Social e do Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público são preservados,
mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada
por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o “caput” deste artigo,
para depósito nas contas individuais dos participantes.
§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos
de remuneração mensal, é assegurado o pagamento
de um salário mínimo anual, computado neste valor o
rendimento das contas individuais, no caso daqueles
que já participavam dos referidos programas, até a
data da promulgação desta Constituição.
§ 4º O financiamento do seguro-desemprego
receberá uma contribuição adicional da empresa cujo
índice de rotatividade da força de trabalho superar o
índice médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei.
....................................................................................
(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) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, as seguintes matérias:
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno,
os Projetos serão apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, podendo receber emendas
perante a primeira ou única comissão do despacho
pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122,
II, c, da referida Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/
PT – CE) – A Presidência autuou, por solicitação do
Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o Aviso do Congresso
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Nacional nº 11, de 2013 (nº 1.024-GP-TCU-Plenário,
na origem), do Presidente do Tribunal de Contas da
União, encaminhando em cumprimento ao disposto
no art. 98, § 6º, da Lei nº12.708, de 17 de agosto de
2012 (LDO 2013), a atualização das informações
enviadas ao Congresso Nacional por meio do Aviso
nº 1387-Seses-TCU-Plenário, de 30 de outubro de
2012, relativas às obras com indícios de irregularidades graves.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Nos termos do artigo 120 da Resolução nº 1
de 2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário
para a tramitação do aviso:
Leitura: 22-5-2013
até 27/5 prazo para publicação e distribuição dos
avulsos da matéria;
até 11/6 prazo para apresentação de relatório;
até 18/6 prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
até 25/6 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – A matéria será publicada em avulsos e no Diário
do Senado Federal de 23 de maio do corrente.
O Aviso retorna à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas
da União, o Aviso nº 498/2013, na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº 1.018/2013, bem como
do Relatório e do Voto que o fundamentam, referente
ao Requerimento nº 66, de 2013, do Senador João
Vicente Claudino.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao Requerente.
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O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Com a palavra,...
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) –... o Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Cyro Miranda é Senador inscrito.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu pediria a V. Exª a
gentileza de incluir, na Ordem do Dia de hoje, o Projeto
de Lei da Câmara nº 51, de 2012, que dispõe sobre a
criação de funções comissionadas no quadro de pessoal da secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da
18ª Região de Goiás e dá outras providências, para
que fosse apreciado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Além disso, nobre Senador Cyro Miranda, se
V. Exª quiser fazer uso regimental...
Após a Ordem do Dia então.
(Soa a campainha.)
O Sr. José Pimentel deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós interrompemos a presente sessão...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, eu quero só me localizar. Nós vamos ter uma
sessão especial agora?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
Ordem do Dia não foi aberta ainda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente, é que está prevista a interrupção desta sessão, às 15h30 – já demorou um
pouquinho mais –, antes, portanto, da Ordem do Dia...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Está
bom. Está bom. Vamos esperar, então, a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... para que, nos termos do artigo...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já
entendi, Presidente. Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... para, nos termos do art. 199 do Regimento Interno do Senado Federal, ser realizada solenidade destinada à devolução simbólica do mandato
do Senador Luiz Carlos Prestes e do seu suplente Abel
de Abreu Chermont, homenagem e entrega dos devidos diplomas, nos termos da Resolução do Senado
Federal nº 12, de 2013.
Eu tenho a honra de convidar para compor a
Mesa, o Exmo Sr. Senador Inácio Arruda, autor do
Projeto de Resolução nº 4, de 2012, aprovado pelo
Plenário do Senado Federal. Convido também, para
compor a Mesa, a Senadora Vanessa Grazziotin.
Convido, com muita satisfação, para compor a
Mesa, D. Maria do Carmo Ribeiro Prestes, viúva de
Luiz Carlos Prestes. (Palmas.)
Convido também, para compor a Mesa, Luiz
Carlos Ribeiro Prestes, filho de Luiz Carlos Prestes.
(Palmas.)
Convido para compor a Mesa, também, a Srª Ana
Maria Prestes, neta de Luiz Carlos Prestes. (Palmas.)
Convido, para compor a Mesa, Carlos Eduardo
Chermont, neto de Abel Chermont, que era suplente
de Luiz Carlos Prestes. (Palmas.)
Convido, para compor a Mesa, o Presidente Nacional do Partido Comunista do Brasil, Renato Rabelo.
(Palmas.)
Menciono, com muita satisfação, a presença,
no plenário, do Sr. Luiz Carlos Ribeiro Prestes (filho);
da Srª Ermelinda Ribeiro Prestes; da Srª Zoia Ribeiro
Prestes; do Sr. Eduardo Prestes Massena; da Srª Ana
Paula Chermont, que é bisneta de Abel Chermont; do
Presidente da Fundação Maurício Grabois, Adalberto
Alves Monteiro; do Presidente, no Distrito Federal, da
União da Juventude Socialista, Tiago Dias Cardoso;
da Presidente, no Distrito Federal, da União Nacional
dos Estudantes, Patrícia de Matos; do Presidente, no
Distrito Federal, da União Brasileira dos Estudantes
Secundaristas, Eduardo Rodrigues.
Composta a Mesa, convido a todos, para, de pé,
cantarmos o Hino Nacional.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passamos, agora, à devolução simbólica dos diplomas do Senador Luiz Carlos Prestes e
de seu suplente, Abel Chermont. Entregaremos, simbolicamente, o bottom de Senador da República e os
respectivos diplomas.
Convido, com muita satisfação, a Srª Maria do
Carmo Ribeiro, viúva do homenageado, para receber
o diploma e o bottom em representação ao Senador
Luiz Carlos Prestes. (Pausa.)
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D. Maria, estamos apenas fazendo justiça. (Palmas.)
E aqui o bottom. (Palmas.)
E aproveito a oportunidade para entregar para a
senhora uma publicação do Senado Federal sobre o
Luiz Carlos Prestes.
E aqui uma cópia dos discursos de Luiz Carlos
Prestes. (Palmas.)
Pedimos a colaboração da Secretária–Geral da
Mesa para colocarmos o bottom de Luiz Carlos Prestes na Srª Maria Prestes. (Palmas.)
Convido o Sr. Carlos Eduardo Chermont, neto
do homenageado, para receber o diploma e o bottom
em representação ao Senador Abel de Abreu Chermont. (Palmas.)
Pedimos a colaboração do Senador Inácio Arruda, para colocarmos o bottom. (Palmas.)
Parabéns.
Senhores e senhoras que compõem a Mesa,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, Srs. Deputados, Srªs
Deputadas, convidados, o escritor Pablo Neruda, na
sua obra Canto Geral, que conta a história da América Latina, se refere a Luiz Carlos Prestes como claro
capitão, que, segundo o poeta chileno, como nenhum
outro tivera uma vida tão marcada pela tragédia quanto pelo talento.
De fato, ao falar do Senador Luiz Carlos Prestes,
nos vêm rapidamente à memória as áridas circunstâncias daquele momento histórico. Contudo, os traços
mais marcantes e que nos deixam mais admirados
são a força de seu caráter e a perseverança com que
perseguiu seus ideais.
Onde quer que estivesse, em qualquer situação,
Luiz Carlos Prestes se revelou um daqueles homens
que dedicou a sua vida a combater as injustiças sociais. E mais fez o nosso Senador: durante toda a sua
existência se empenhou totalmente, de corpo e alma,
ao empenho para eliminá-las.
Ainda muito jovem, como oficial do Exército, preocupado com a tropa, contratou cozinheiros para melhorar a qualidade da alimentação, além de organizar
as atividades militares de maneira que todos pudessem
estudar, receber educação física e instrução militar.
Essa primeira manifestação de solidariedade o acompanhou por toda a vida, mas não somente a favor dos
mais próximos e dos segmentos sociais menos favorecidos. Prestes deixava, em segundo plano, eventuais
projetos pessoais.
Aqui no Senado, aonde chegou com uma das mais
expressivas votações da história, não foi diferente. Em
seus pronunciamentos e em seus apartes, em suas
intervenções, além da defesa de seu ideário socialista que incluía alimentação da jornada de trabalho, o
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direito de greve, a justiça gratuita, o rito sumário para
as causas que envolvessem o trabalhador rural e a estabilidade para o funcionário público, manifestava sempre sua grande inquietação com os destinos do País.
Durante os trabalhos da Assembleia Nacional
Constituinte de 1946, apresentou emenda absolutamente contemporânea e defensável que proibia a
formação de trustes, cartéis e monopólios que acarretassem o controle do mercado interno e desequilibrassem a concorrência.
Em um discurso que ficou célebre, Prestes rejeitou com veemência as insinuações de que seu partido
defenderia a então União Soviética em detrimento da
soberania brasileira.
O seu amor ao Brasil e a sua formação humanística se revelava sempre.
Em outro pronunciamento memorável, proferido
durante a Constituinte de 1946, Luiz Carlos Prestes
afirmou que errar é dos homens, mas que acreditava no
predomínio da inteligência e na força dos argumentos.
Disse que comungava a premissa de que todos são
capazes de corrigir erros e reformar opiniões.
Essas foram outras características de Prestes
que temos de ressaltar: a crença de que o diálogo e a
compreensão abrem caminhos para o entendimento.
Convicções essas essenciais para a vida parlamentar, sem as quais, inclusive, não há como exercer com
êxito as atividades públicas.
Por tudo isso, lastimamos a arbitrária resolução da
Mesa do Senado Federal de 9 de janeiro de 1948, que
cassou o mandato do Senador Luiz Carlos Prestes e
seu suplente, Abel Chermont. Somente agora, em maio
de 2013, após 55 anos, por iniciativa do nosso colega
Senador Inácio Arruda, simbolicamente, resgatamos
o nome de Luiz Carlos Prestes no Senado Federal.
Sessenta e cinco anos, melhor dizendo.
Naqueles idos, diante da iminente cassação do
mandato de Prestes, o também Senador José Américo de Almeida disse da tribuna que não iria comungar
com aquela violência.
Declarou então José Américo:
Não serei eu que ajudarei a expulsar companheiros de um recinto que não é mais meu do
que deles, de uma casa que só o povo pode
abrir ou fechar com uma chave que é a mesma
que abre e fecha as urnas eleitorais.
Só agora, em parte, o País se redime de um equívoco histórico. Mas na linha dos ensinamentos que ele
próprio nos legou: errar é dos homens e, diante dos
enganos, haverá possibilidades de corrigi-los, mesmo
que, como agora o fazemos, tardiamente.
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Esta solenidade de devolução do mandato do
Senador Prestes se constitui em uma modestíssima
homenagem ao homem que foi Luiz Carlos Prestes
e, por extensão, à sua família aqui presente: Maria do
Carmo Ribeiro, viúva de Prestes; os filhos Luiz Carlos
Prestes Filho; Zoia Ribeiro Prestes, Mariana Ribeiro
Prestes; Ermelinda Ribeiro Prestes e os netos João Luiz
Prestes Rabelo, Ana Maria Prestes Rabelo e Eduardo
Prestes Massena.
Também estendo, como fiz inicialmente, as nossas homenagens aos familiares de Abel Chermont,
aqui representados por Carlos Eduardo Chermont, Ana
Paula Chermont e Eduardo Prestes Massena.
Durante o período em que foi mantido na prisão,
vários deles sem comunicação alguma com o mundo
exterior, ele manteve a esperança de um futuro melhor
e a crença na capacidade humana de se redimir. Por
isso mesmo foi chamado pelo seu grande amigo Jorge
Amado de Cavaleiro da Esperança, apelido esse que
deu nome ao livro que escreveu em favor da libertação de Prestes.
No livro escrito em 1942, o escritor baiano nos diz
que, depois de relatar a vida poética de Castro Alves,
nos contará a história heróica de Luiz Carlos Prestes.
No prefácio Jorge Amado se dirige a uma leitora imaginária com a intenção de falar diretamente ao povo
brasileiro, conclamando-o a tomar posição pela democracia e pela liberdade. Como relata o próprio autor,
este não é nem pretende ser um livro frio, mas uma
obra escrita com paixão sobre uma pessoa amada.
Para além da merecida homenagem, esta sessão
serve ainda como reflexão aos homens públicos, uma
vez que a cassação violando o ordenamento jurídico e
a própria democracia se deu porque o Tribunal Eleitoral cancelou o registro do Partido Comunista do Brasil
em 1947. Não podemos revogar muitas das páginas
pálidas e vergonhosas de nossa história, mas sempre
devemos reformá-las a fim de guiar as futuras gerações
do País no respeito à independência dos Poderes, que
é um dos pilares da nossa democracia.
Como Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, em nome das instituições, eu peço
publicamente desculpas à família de Luiz Carlos Prestes pela atrocidade patrocinada pelo Estado contra um
ilustre brasileiro, legitimamente escolhido pelo povo
para representá-lo. (Palmas.)
Concedo a palavra ao Senador Inácio Arruda,
que foi o autor do Projeto de Resolução.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero cumprimentar Dona Maria Ribeiro Prestes, a Altamira, não é
verdade? Cumprimento, também, o Chermont, o seu
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pai, também um homem de grande valor, entre outras coisas. Não estou vendo os Senadores do Pará
neste instante, mas há pouco estavam. O Chermont
derrubou o Governo do Pará e, de quebra, elegeu-se prefeito da capital, Belém, numa demonstração
do vigor desses homens. Cumprimento, ainda, Luiz
Carlos Prestes Filho; sua neta, neta de Prestes, Ana,
que aqui está; a nossa Senadora Vanessa Grazziotin;
o nosso Presidente do Partido Comunista do Brasil;
os nossos colegas Senadores e Deputados que aqui
estão; lideranças políticas, estudantis, sindicais; todos
os que nos acompanham neste instante.
O texto, meu caro Presidente, de Jorge Amado,
trazia uma frase que considerei muito importante que
pudéssemos também registrar hoje. Ele dizia o seguinte:
Levanta a tua voz, amiga, clama comigo com
toda a gente do cais, com todos os povos livres
do mundo, clama até que teu grito seja ouvido:
LIBERDADE PARA LUIZ CARLOS PRESTES!
Prestes encontrava-se, então, há seis anos nas
masmorras do Estado Novo, desde que fora preso, com
sua companheira Olga Benário, em março de 1936.
Olga, como todos aqui sabem, foi entregue, grávida
de sete meses, às autoridades alemãs, em outubro do
mesmo ano, e veio a falecer no campo de extermínio
nazista. Prestes só saiu da prisão em 1945, com o início da redemocratização do País.
Nos primeiros anos após o final da Segunda
Guerra, com a União Soviética se destacando como
um dos membros mais importantes da Aliança vencedora, os partidos comunistas experimentaram rápido
crescimento em vários países do Ocidente. Isso mudou com o fim da aliança entre os Estados Unidos e
a União Soviética, e o início da chamada Guerra Fria.
A política externa norte-americana voltou-se primordialmente para o combate ao comunismo.
Os efeitos dessa mudança foram sentidos imediatamente no Brasil. Em 7 de maio de 1947, o Partido Comunista do Brasil, com a sigla PCB, teve o seu
registro cancelado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os
Parlamentares do Partido se mantiveram ativos até 7
de janeiro de 1948, quando, com a aprovação da Lei
n° 211/48, os Deputados comunistas tiveram seus
mandatos cassados. No dia 9 de janeiro, resolução da
Mesa do Senado Federal declarou extinto o mandato
do Senador Luiz Carlos Prestes e de seu suplente,
Abel de Abreu Chermont.
Os mandatos dos Parlamentares foram cassados
por decisão das Mesas de suas respectivas Casas.
Mas não devemos esquecer que o acontecimento que
deu início a essa escalada de ataques à democracia:
foi a decisão arbitrária e inconstitucional tomada pelo
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Tribunal Superior Eleitoral no ano anterior. Num momento como o atual, em que instâncias superiores do
Poder Judiciário procuram limitar a atuação do Poder
Legislativo, imiscuindo-se nas suas deliberações e até
mesmo tentando usurpar suas funções indelegáveis,
esse fato deve servir de advertência para todos. Quando o Poder Legislativo se apequena, é a democracia
que se encontra ameaçada.
Portanto, a decisão do Senado Federal de devolver o mandato ao Senador Luiz Carlos Prestes e ao
seu suplente, Abel Chermont, representa um momento
da afirmação da democracia – é isso mesmo, de afirmação da democracia – e do Poder Legislativo como
representação mais ampla do povo e dos Estados da
nossa Federação. Repito o que disse na Justificação
da Resolução aprovada: “além da mácula jurídica e
inconstitucionalidade existente na Resolução da Mesa
do Senado, há também uma mácula política de um ato
antidemocrático de cassação de parlamentar eleito
pelo povo. Esta proposta busca reparar esse duplo
erro, fazendo Justiça à história e à Nação brasileira”.
Abel de Abreu Chermont foi eleito suplente de
Prestes nas eleições complementares realizadas em
19 de janeiro de 1947. Advogado e jornalista, nasceu
em Belém, em 21 de junho de 1887. Participou do
levante militar no Pará em 1916, que depôs o Governador Enéas Martins, para ascensão do Governador
Lauro Sodré em 1917. Foi Deputado Federal de 1918
a 1920, pelo Partido Republicano Federal, Prefeito de
Belém, em 1921, Deputado Federal de 1933 a 1934,
pelo Partido Liberal Paraense, e Senador, pela União
Popular do Pará, de 1935 a 1936. Fundou o Grupo
Parlamentar Pró-Liberdades Populares, que enfrentou
os integralistas.
Foi ele, como advogado, quem impetrou, no dia
2 de março de 1936, habeas corpus em favor de Harry Berger, militante alemão enviado ao Brasil pela Internacional Comunista, que fora preso em dezembro
do ano anterior e torturado até a loucura. Dezenove
dias depois, o próprio Abel foi preso, episódio que é
referido por Graciliano Ramos nas suas Memórias do
Cárcere, onde narra que ele foi “arrancado violentamente de casa, entrado em luta física desigual, levado
a braços como um fardo resistente, metido no cárcere
e aguentando sevícias, por se haver oposto, no Senado
[como Senador], aos desmandos selvagens da ditadura policial reinante”. Seu filho, Francisco Chermont,
também foi preso pela ditadura varguista.
Libertado em maio de 1937, recuperou seu posto
no Senado – estava preso como Senador –, onde denunciou as arbitrariedades de que foi vítima: foi preso
por 16 detetives, que obrigaram sua mulher – numa
segunda prisão – e dois filhos menores a acompanhá-
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-lo à polícia, onde foi espancado na frente dos filhos
e da esposa. Exerceu o mandato até 10 de novembro
de 1937, quando, com a decretação do Estado Novo,
foram fechados todos os órgãos legislativos do País.
Quando se anuncia que os partidos políticos não
têm força, não são de verdade, são de mentirinha ou
coisa que o valha, pode-se imaginar que se pretenda
chegar novamente a estados como esse. Fecham-se
as casas legislativas de representação popular, e nós
não queremos que isso se repita.
Nas eleições de 2 de dezembro de 1945, candidatou-se a Senador pelo Distrito Federal na legenda
do Partido Comunista, ao lado de Prestes, mas não
conseguiu o mandato. Em 19 de janeiro de 1947, nas
eleições complementares, conquistou a vaga de suplente de Carlos Prestes.
Ainda em 1947, Chermont depôs na Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre os crimes do
Estado Novo, presidida por Plínio Barreto. De 1949 a
1950, integrou a primeira comissão diretora do Centro
de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional. Abel Chermont faleceu no Rio de Janeiro em
19 de setembro de 1962.
O Senador Luiz Carlos Prestes foi um brasileiro
dos mais notáveis, que ganhou projeção internacional
pela sua luta em defesa do Brasil e dos brasileiros.
Passou a ser chamado de Cavaleiro da Esperança em
1927, cinco anos após a fundação do Partido Comunista. Ele só ingressou no Partido em 1934 e já contava
com grande prestígio. A expressão, eu imagino assim,
Cavaleiro da Esperança, é conduzir as esperanças de
todo um povo. Era o Brasil inteiro, era a juventude, os
sindicalistas, os nacionalistas da coluna. Ali, muitos
não eram ou a maioria esmagadora não era de socialistas, muito menos de comunistas. Era gente do
povo brasileiro, que queria transformar o Brasil para
os brasileiros, aumentar a riqueza, dar mais igualdade
para o nosso povo.
A Coluna foi a maior marcha militar da história
da humanidade. Seus 25 mil quilômetros de “Guerra
de Movimento” superaram em extensão a marcha de
Alexandre da Macedônia e de Aníbal, na Antiguidade,
e de Mao Zedong e de Fidel, na era moderna.
Sua atuação à Frente da Aliança Nacional Libertadora, em 1935, e o seu comportamento heróico nos
cárceres da ditadura varguista aumentaram ainda mais
o respeito que brasileiros de todos os setores tinham
por ele. Prestes deixou a prisão em abril de 1945,
candidatou-se à Constituinte e ao Senado e recebeu
157.397, a maior votação proporcional do Brasil até
então, demonstrando a confiança que nele depositavam amplos setores da sociedade. Seu Partido obteve
também a maior votação do Distrito Federal, perto de
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90 mil votos, o que vale dizer que também eleitores
de outros partidos votaram em Prestes para Senador.
Junto com ele, compuseram a bancada comunista na
Assembleia Nacional Constituinte mais 14 Deputados.
Todos foram cassados: Abílio Fernandes, Agostinho
Dias, Alcedo Coutinho, Alcides Sabença, Batista Neto,
Carlos Marighella, Claudino Silva, Gregório Bezerra,
João Amazonas, Jorge Amado, José Maria Crispim,
Maurício Grabois, Milton Caires de Brito e Osvaldo
Pacheco. Os Deputados Federais comunistas também tiveram, este ano, os seus mandatos devolvidos,
por proposta da Deputada Federal Jandira Feghali, do
PCdoB do Rio de Janeiro, aqui presente, aprovada pelo
plenário da Câmara Federal. Um ato ainda será realizado na Câmara dos Deputados, e, desde já, convido
o Presidente do Senado para também comparecer a
este ato, que deverá se realizar brevemente, e espero
que todos nós possamos comparecer.
Na eleição a que me referi anteriormente, o nosso Partido alcançou 10% dos votos, nas eleições de
1945. Tornou-se a quarta maior força eleitoral brasileira, atrás apenas do PSD, da UDN e do PTB, entre
os treze partidos então existentes.
Naquele ano, Prestes participou de várias mobilizações populares, onde era o principal porta-voz da
política de união nacional – e isso é bom que a gente possa repetir –, defendida para evitar o golpe das
forças da direita. Destacaram-se os grandes comícios
realizados no estádio do Vasco da Gama, Rio, em 23
de maio, e no Pacaembu, São Paulo, em 15 de julho.
No Rio, defendeu a “unificação nacional para iniciar a
solução dos graves problemas econômicos e sociais
e chegarmos, de maneira pacífica, por meio de eleições livres e honestas, à Assembleia Constituinte e à
reconstitucionalização democrática que todos almejamos”, disse ele:
Em São Paulo, propugnou “organizar o povo, as
mais amplas camadas sociais de nossa população do
campo e da cidade, a fim de atraí-las à vida política, à
luta por suas reivindicações imediatas, à melhor compreensão dos perigos que a ameaçam”.
Na Constituinte, a Bancada comunista defendeu
arduamente a democracia e os direitos trabalhistas, a
reforma agrária e a soberania do Brasil. A nossa Bancada apresentou 180 emendas ao Projeto de Constituição a nossa Bancada. Coube a Prestes expor os
princípios mais gerais da Bancada comunista, que tinha
adotado uma divisão de trabalho entre seus membros.
A Bancada polarizou o plenário constituinte. Várias de
suas propostas e indicações só seriam adotadas na
Constituição de 1988.
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Prestes se pronunciou contra o sistema presidencialista e em defesa do parlamentarismo, defendeu o
fortalecimento das prerrogativas do Legislativo e do
sistema partidário frente ao Executivo. Em discurso no
Senado, no primeiro aniversário da Constituição, em
18 de setembro de 1947, Prestes afirmou que, “se não
fizemos uma Constituição progressista, promulgamos
uma Constituição Democrática”.
Com a promulgação da Constituição, o Senado
se separou da Câmara e Prestes assumiu o mandato
de Senador e integrou a Comissão de Constituição e
Justiça da Casa. Com a cassação do registro partidário, Prestes, mesmo Senador, recebeu frequentes
ameaças de prisão. Debateu, na Casa, com os que
queriam a cassação dos mandatos, demonstrando a
inconsistência dos argumentos jurídicos e políticos.
Ao eleger um Parlamentar, o Partido está contando com votos muito superiores aos quadros partidários. São os eleitores não partidários que decidem as
eleições. Afora isso, cabe lembrar que a Mesa cassou
os mandatos sem esperar sequer que transitasse em
julgado o cancelamento do registro do Partido Comunista, que apresentou recurso ao Supremo Tribunal
Federal, e este não havia ainda se pronunciado – aliás, ainda não se pronunciou. Ao usurpar o mandato
de Prestes, deu a Mesa do Senado cumprimento à
mais inconstitucional das leis de que se tem memória
nesta República. Seu mandato, concedido pelo povo,
como de direito numa democracia, só terminaria em
31 de dezembro de 1955.
Luiz Carlos Prestes foi uma das lideranças que
mais polarizaram a opinião pública brasileira ao longo
do século XX. Com a Bancada comunista, pautou-se
em defesa dos trabalhadores das cidades e do campo,
pelo aprofundamento da democracia e das liberdades
políticas, pelo crescimento econômico, pela soberania
nacional e pela correção das desigualdades sociais.
São desafios contemporâneos, que estão sendo enfrentados somente agora, de forma mais recente, após
a Constituição de 88, e, especialmente, nos governos
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da Presidente Dilma Rousseff.
O grande escritor, biógrafo e músico francês, Romain Rolland, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura
de 1915, registrou:
Luiz Carlos Prestes entrou em vida no Panteão
da História. Os séculos contarão a “canção de
gesta” dos mil e quinhentos homens da Coluna Prestes e sua marcha de três anos através
da imensidão do Brasil. A unidade das almas
e das raças no Brasil forjou-se aí. Insensatos
seriam os senhores do Brasil se não vissem
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que, atingindo Luiz Carlos Prestes, é o próprio
Brasil que atingiriam. Mais ainda. Luiz Carlos
Prestes nos é sagrado. Ele pertence a toda a
humanidade. Quem o atinge, atinge-a.
Com esta cerimônia de hoje, estamos dando fim
à insensatez da cassação dos mandatos comunistas
no século passado. Prestes volta, simbolicamente, à
sua cadeira de Senador para o desagravo da dignidade nacional, para segurança da democracia, para
respeito da História.
Podemos dizer, como Jorge Amado, em 1942,
que este gesto de hoje do Senado Federal, devolvendo simbolicamente os mandatos de Prestes e
seu suplente, Abel, aos seus familiares, proporciona,
mais uma vez, liberdade para Luiz Carlos Prestes. Ao
libertá-lo de uma injustiça histórica, o Senado liberta
igualmente a si mesmo, como autor dessa injustiça, e
permite que o legado do Senador Luiz Carlos Prestes
seja avaliado com a serenidade que o tempo histórico proporciona. O Cavaleiro da Esperança, da nossa
esperança, da esperança do povo brasileiro, da esperança da juventude, da esperança das empregadas
domésticas, dos operários, dos nacionalistas em cada
canto, daqueles que querem ver o Brasil crescendo,
se desenvolvendo.
Podem acreditar: nós somos aqueles que aqui
estamos, democratas nacionalistas, lutadores pelo
nosso progresso, somos os responsáveis de conduzir esta grande bandeira: a bandeira permanente
da esperança do nosso povo. Que a gente constitua
uma nação digna, uma nação que dê aos seus filhos,
ao seu povo, dignidade, oportunidade, acesso, mais
igualdade. Eram as aspirações daqueles homens liderados por Prestes e os demais comandantes na
Coluna e, depois, no Partido Comunista, que foi tão
perseguido.
Por isso, Sr. Presidente, nós queremos também
levar uma voz aos nossos colegas Senadores, que,
unanimemente, acolheram essa proposição, especialmente a V. Exª e ao Senador Valadares, que foi o nosso relator e o fez com o maior cuidado, com o maior
zelo, tratando o papel do seu relatório como se fosse
a história em suas mãos. Por isso, o zelo e o cuidado,
porque sabia que estávamos fazendo este ato, que era
o ato da justiça histórica.
Os mandatos desses homens e de Prestes foram
um mandato exemplar de um legítimo representante
do povo brasileiro.
Era essa, Sr. Presidente, a nossa narrativa para
prestar esta homenagem do Senado, conduzido por
V. Exª, àqueles que fazem a história do nosso País.
Obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de concedermos a palavra à
Dona Maria do Carmo Ribeiro Prestes, eu gostaria de
ler mensagem da Presidente da República por ocasião
desta cerimônia de devolução do mandato do Senador
Luiz Carlos Prestes e do suplente, Abel Chermont.
Congratulo-me com o Senado Federal, com o
seu Presidente e com o Senador Inácio Arruda,
autor do projeto de resolução que viabilizou a
histórica iniciativa de restituir os mandatos do
Senador Luiz Carlos Prestes e do seu suplente
Abel Chermont. Trata-se de um ato nobre de
reparação e desagravo a esses dois políticos
brasileiros que tiveram seus mandatos cassados pela força de um regime de exceção.
O Cavaleiro da Esperança é parte fundamental
da história política brasileira. A saga na Coluna, que percorreu cerca de 25 mil quilômetros
do território nacional, e a militância comunista
são capítulos da vida de Prestes, mas são também momentos fundamentais da constituição
da democracia brasileira, de nossa formação
como Nação.
Com atitudes como esta, o Senado ajuda o
Brasil a restabelecer vínculos rompidos com
a sua própria história e com aqueles que a
construíram.
O Senado promove um reencontro do Brasil
consigo mesmo, faz justiça, fortalece a democracia e presta a devida homenagem a
esses brasileiros que lutaram por seus ideais
e enfrentaram a violência das ditaduras. Age
com a mesma grandeza e espírito democrático que têm inspirado a Comissão Nacional
da Verdade, que completa esta semana um
ano de atividade.
A devolução dos mandatos é simbólica, mas
mostra que a democracia brasileira tem se
fortalecido a cada dia, mostra que o Senado
Federal e o Brasil estão integralmente comprometidos com o respeito às instituições e à
vontade dos eleitores.
Transmito também minhas homenagens e
meus cumprimentos aos parentes, amigos
e admiradores de Luiz Carlos Prestes e Abel
Chermont.
Dilma Rousseff.
Presidente da República Federativa do Brasil.
(Palmas.)
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra à Dona Maria do
Carmo Ribeiro Prestes, viúva de Luiz Carlos Prestes,
que falará em nome da família homenageada.
Com a palavra, a Dona Maria Prestes.
A SRª MARIA DO CARMO RIBEIRO PRESTES
– Primeiramente, meus agradecimentos à Presidente
Dilma Rousseff pela mensagem que ela enviou.
Sr. Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, Deputados presentes, Senadores e demais Parlamentares aqui presentes, meus filhos, minhas filhas e
neto, o reconhecimento do Senador Luiz Carlos Prestes, através desta cerimônia de devolução simbólica
do seu mandato, não pertence a mim nem à minha
família. Pertence ao povo brasileiro, que o elegeu, em
1945 (Palmas.), com mais de 150 mil votos.
A sua presença no Senado foi marcante, sempre
defendendo as causas dos trabalhadores, a reforma
agrária, a solução dos problemas sociais, como a saúde e a educação.
A sua presença incomodava principalmente os
latifundiários, fazendeiros e empresários que eram, e
ainda são, donos de grandes áreas de terra no nosso País.
Em um discurso no Senado, em 1946, que está
na página 160 do Livro Luiz Carlos Prestes: o constituinte, o senador, Prestes diz:
Observemos nossa agricultura, por exemplo.
É ela, por acaso, orientada segundo os interesses dos brasileiros, no sentido, realmente,
de nossa economia? Não, senhores, porque
o interesse do povo estaria em produzirmos
trigo e não café. Mas o café é que interessa
aos banqueiros, que ficam com o ouro dele
resultante e ganham, também, através do trigo que exploram.
Luiz Carlos Prestes sempre lutou pelo social,
como a educação e a saúde pública, moradia para
os trabalhadores e salários dignos, para que os pais
pudessem viver com dignidade junto de suas famílias.
O reconhecimento pelo Senado Federal do seu
mandato é uma vitória do povo brasileiro. Prestes foi
anistiado depois de ser perseguido neste País durante
70 anos. Foi um dos políticos de maior destaque não
só no Brasil, mas em todo o mundo.
Luiz Carlos Prestes é respeitado e considerado
um político de caráter, que sempre defendeu os seus
ideais.
Para concluir, quero expressar a certeza de que
a democracia e a liberdade serão sempre valorizadas
em nosso País.
Obrigada.

Quinta-feira 23

599

28299

Viva Luiz Carlos Prestes, viva o cavaleiro da esperança e viva o povo brasileiro! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Facultamos a palavra aos Srs. Senadores que desejaram fazer uma rápida intervenção.
Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora) – Muito obrigada, Presidente Renan Calheiros.
Sei da emoção com que V. Exª dirige esta sessão de
hoje. Sinto a emoção não só dos familiares, da Dona
Maria, da Ana, querida amiga que aqui está, mas de
todos os seus filhos e parentes que aqui estão, sinto a
emoção do Presidente do nosso Partido, Renato Rabelo, enfim, a emoção de todos que aqui estão.
Esta cerimônia, Presidente Renan Calheiros, de
devolução do mandato de Senador a Luiz Carlos Prestes e a seu suplente, Abel Chermont, é um momento
especial não apenas, repito, para os familiares e para
a Esquerda brasileira. É, na verdade, um momento significativo para todos os brasileiros. Como disse Dona
Maria, não é à família dela que está sendo devolvido
o mandato e entregue o botton de Senador da República Federativa do Brasil, mas ao povo brasileiro. É
o resgate de um importante momento da história do
nosso País. Esse momento é especial e significativo,
portanto, para todos os brasileiros e brasileiras, independentemente da orientação partidária, da orientação ideológica. É, sobretudo, Presidente, um sinal de
maturidade política de nosso País, porque mostra a
capacidade de reconhecer erros do passado, e isso é
algo de extremo valor. Não foi à toa, Presidente, que V.
Exª encerrou seu pronunciamento dizendo: “Pedimos
desculpas ao Brasil por aquilo que aconteceu.”
A história política brasileira está longe de ser uma
história pacífica. Não é das mais violentas, mas está
longe de ser uma história pacífica. Na verdade, mostra-se como uma sucessão de golpes e contragolpes em
que o desapreço pela democracia é uma das marcas
mais constantes.
Lembramos que a nossa República não foi movimento popular, mas um golpe levado a diante por
generais. Lembramos ainda que os primeiros 40 anos
da mesma República foram oligárquicos, com eleições
de resultados duvidosos, para dizer o mínimo. Lembramos também que essa oligarquia foi substituída por
um outro golpe liderado por Vargas, que ainda teve a
oportunidade de dar um segundo golpe e instalar uma
ditadura por inteiro, em 1937, com o Estado Novo. Vargas, por fim, só foi derrubado por outro golpe, em 1945,
que daria, enfim, a primeira experiência genuinamente
democrática em nosso País.
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Essa experiência democrática, entre 1945 e 1964,
mostrou constantemente as suas fragilidades, que não
eram apenas institucionais. Eram também de fundo
político. A democracia não era um valor respeitado ou
acreditado por muitos. De tal modo, certos princípios da
democracia eram simplesmente ignorados, tidos como
irrelevantes. E um desses princípios é exatamente o
respeito à minoria.
A cassação dos mandatos de Prestes, de seu
suplente e de 14 Deputados Federais comunistas foi
exatamente isto: o desrespeito à minoria, à possibilidade de se pensar diferente, de ter posições políticas
diferentes.
A cassação dos Parlamentares comunistas foi o
primeiro sintoma que mostrou que a experiência democrática iniciada em 1945 era inviável, porque não
havia maturidade suficiente para se aceitar o direito de
expressão da minoria. Em uma sociedade conservadora, como era a brasileira naquele momento, era difícil
aceitar que pessoas como Prestes e os comunistas
pudessem sequer ter uma oportunidade de expressar
o seu pensamento. Os comunistas nem sequer poderiam ter voz. Os comunistas nem sequer poderiam ter a
chance de ter o Parlamento como um foro de debates.
A estratégia para calar os comunistas se deu,
como dito aqui pelo Senador Inácio Arruda, em dois
movimentos. O primeiro no Tribunal Superior Eleitoral,
que cassou o Partido em 1947. A justificativa para calar
o Partido era que não era uma agremiação partidária,
e, sim, se tratava de uma dependência do comunismo
russo. Veja, Presidente Renan Calheiros, e foi essa a
justificativa.
E, no ano seguinte, em 1948, em uma lei absolutamente casuística, os parlamentares eleitos em
partidos que tiveram o registro cassado também perderam os seus mandatos. Essa lei foi derrubada hoje.
Derrubada, não; entregue, porque nós já aprovamos
por unanimidade nesta Casa. Hoje, apenas estamos
levando a cabo aquilo que a iniciativa do Senador Inácio Arruda previu, que foi anular aquela resolução de
1948, não só casuística, mas ilegal. Essa anulação
se deu pela aprovação nesta Casa da Resolução nº
12, de 18 de abril de 2013. O próprio Senador Inácio
Arruda – a quem eu cumprimento de forma muito calorosa, Senador Inácio Arruda, eu que tenho a alegria
de ser liderada por V. Exª nesta Casa –, na justificação
do projeto, coloca a arbitrariedade e a ilegalidade do
ato de 1948.
Recuperar a memória de um país é fundamental,
e é o que nós estamos fazendo hoje, porque recuperar a história é fundamental para nós sabermos quem
somos, para que possamos aprender com os erros do
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passado, tentar corrigi-los quando for possível e, principalmente, evitar que eles se repitam.
Hoje, vivemos um outro momento da nossa história. Estamos, desde 1985, ou seja, há 28 anos, vivendo uma democracia. Uma democracia jovem ainda,
mas, desta vez, com muito menos turbulência do que
no passado. Creio que aprendemos a lição. Não devemos, no entanto, nos esquecer de que a democracia,
para utilizar uma metáfora de Otávio Mangabeira, é
uma planta frágil, que precisa de cuidado, precisa de
atenção. Hoje, estamos preparados para cuidar dessa
planta frágil que é a democracia. Em boa parte, devemos isso ao sofrimento de muitos brasileiros e de
muitas brasileiras que se sacrificaram para fazer deste
País uma autêntica democracia.
Eu quero aqui também, Senador Inácio, D. Maria,
Ana Chermont, a todos...
Quero agradecer e dizer muito obrigada a Luiz
Carlos Prestes. Quero também dizer que seu sofrimento, como o de tantos outros, Renato, não só de militantes comunistas, mas militantes democratas, homens
e mulheres de nosso Brasil, que o sofrimento deles e
o de suas famílias e de seus parentes não foi em vão,
tampouco o exílio; que a cassação de Prestes e a dos
14 Deputados não foi em vão, porque sua inspiração
não foi em vão.
Com este gesto simples, nós agradecemos a obra
aqui hoje representada por Prestes e por Chermont, e
por todos os brasileiros e brasileiras que construíram
a democracia deste País.
De nossa parte, que sigamos construindo e fazendo do Brasil um país onde a democracia seja uma
prática, e não apenas uma bela palavra. E que, junto
com a democracia, tenhamos, cada vez mais, justiça
social, igualdade social, distribuição de renda, porque
era esse o sonho de Luiz Carlos Prestes, era esse o
sonho de Chermont, era esse o sonho de tantos comunistas democratas, e é esse o nosso sonho.
Muito obrigada e parabéns! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de encerrar, nós gostaríamos...
Senador Suplicy, com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, o pronunciamento de V. Exª nos brindou com um histórico muito
bem feito, complementado pelas palavras do Senador
Inácio Arruda, a quem cumprimento pela iniciativa, da
Senadora Vanessa Grazziotin e ainda enriquecido pelas palavras tão belas que resgatam a pessoa de Luiz
Carlos Prestes como Senador e também de seu suplente Chermont. Quero aqui expressar, em meu nome
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e do Partido dos Trabalhadores e de tantos colegas, o
cumprimento à família e ao “cavaleiro da esperança”.
Luiz Carlos Prestes Filho me deu este memorial
sobre a Coluna Prestes, dizendo, conforme os senhores já ressaltaram, que os 25km de guerra do movimento superam, em extensão, a marcha de Alexandre
da Macedônia, de Aníbal, na Antiguidade, e a de Mao
Tsé-Tung e Fidel Castro, na era moderna.
Quero aqui lhe dizer quanto também comungo
com os ideais de igualdade e de realização de justiça
que levaram Luiz Carlos Prestes a dedicar toda a sua
vida à causa de um Brasil justo e civilizado para todos
nós brasileiros.
Meus cumprimentos. Também quero cumprimentar o Presidente Renato Rabelo, do PCdoB, e toda a
família de Chermont e de Luiz Carlos Prestes, aqui
presentes e que conheci há pouco.
Parabéns. (Palmas.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra, primeiro, ao Senador Pedro Simon e, em seguida, ao Senador Rodrigo
Rollemberg.
Com a palavra, o Senador Pedro Simon e, em
seguida, também o Senador Humberto Costa.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, não há dúvida do significado de uma
reunião como esta. Claro que o Brasil vive novos tempos, Sr. Presidente, e, desde a década de 30 até agora,
foram horas de glória e horas dolorosas de sofrimento.
Na história deste País, como na história da humanidade, à figura de Luiz Carlos Prestes se impõem o
respeito e admiração de toda a humanidade. Podemos
concordar ou discordar de suas ideias, principalmente
porque ele era absolutamente apaixonado por aquilo
que defendia, mas é inegável a capacidade dele de lutar, o idealismo nas horas mais dramáticas e mais difíceis de se assumir e lutar por aquilo que ele defendia.
Tenho muito orgulho de dizer que foi lá no meu
Estado, no Rio Grande do Sul, que o gaúcho Prestes,
lá de São Luiz Gonzaga, iniciou uma caminhada, sob
muitos aspectos reconhecida por todos como a caminhada mais histórica e mais intensa já feita na história
da humanidade. Ele tinha tudo. Ele era o grande nome,
respeitado, com credibilidade absoluta, por todos os
que estavam no poder ou se preparavam para assumir o poder.
Fiel a suas ideias, identificado com os seus princípios, Luiz Carlos Prestes, de modo especial, fez uma
caminhada por todo o interior do Brasil. Quando ele, lá
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no Rio de Janeiro, tomou conhecimento da existência
do verdadeiro Brasil, da fome, da miséria, da injustiça;
quando ele tomou conhecimento que, de certa forma,
as lutas daqui – tenentismo, de um lado; de outro... –,
as modificações poderiam significar absolutamente a
mesma coisa, ele teve coragem. Tomou posição, sofreu, lutou.
A favor dele, a célebre causa em que ele, defendido pelo extraordinário criminalista brasileiro, que
invocou o código de defesa dos animais para poder
defender a vida e a integridade de Prestes.
Acho que esta Casa hoje pratica um ato muito
bonito, Sr. Presidente.
Lamentavelmente, se nós olharmos para trás, no
Senado da República, na sua história, são muito raros,
talvez, os dias e os momentos que nem este. Vivemos
cassações, vivemos ato institucional, vivemos atos que
fecharam o Congresso, vivemos o Senado cercado
por tropas militares, vivemos a imposição, vivemos o
Senado, assustado, cassar o mandato do Presidente
João Goulart, que estava no Brasil e, no entanto, foi
afastado, considerado em lugar incerto e não sabido.
Este talvez seja um dos momentos mais bonitos da história desta Casa, Sr. Presidente. Singelo, 50
anos depois, no peso das coisas materiais, sem significado, para o peso dos valores históricos, de grande
importância.
Haverá de, no futuro, escrever-se a história do
Brasil e, quando se escrever, daqui para diante, a real
história do Brasil, se haverá de dizer: foi naquele dia,
foi exatamente naquele dia, naquela quarta-feira, que,
sob a Presidência do Presidente Renan, o Senado se
reuniu e devolveu o mandato de Luiz Carlos Prestes,
e devolveu o mandato de seu suplente e companheiro Chermont.
Isso é muito bom, Sr. Presidente. Isso nos deixa muito gratos. Isso nos deixa em paz com a nossa
consciência. Que possamos divergir, debater, analisar,
que bom que isso aconteça. Mas que possamos fazer
no terreno das ideias, no respeito daquilo que é mais
importante.
De certa forma, Prestes, ao longo da sua luta e
vendo hoje haverá de reconhecer que muito daquilo
pelo qual ele lutava – e era considerado criminoso e
era perseguido – hoje se reconhecem como direitos
naturais da pessoa humana, que nasceu com direito
ao trabalho digno, ao trabalho para comer, ao trabalho para viver, ao trabalho à democracia e ao trabalho
para a liberdade.
Eu cumprimento V. Exª e, de modo muito especial,
ao prezado e querido líder do PCdoB, pela realização
desta homenagem.
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A S. Sª a senhora viúva, um abraço muito fraterno. A senhora que teve longas noites e madrugadas
incontáveis de dor e de tristeza deve viver neste momento um momento de paz e de encantamento, que
serve ao seu espírito e ao seu sentimento de que a
justiça sempre termina por vencer.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente; senhoras e senhores familiares de Luiz Carlos Prestes; senhoras e senhores
familiares de Abel Chermont; prezado Presidente do
PCdoB, Renato Rabelo; prezados Senadores, eu quero iniciar, em nome da Liderança do Partido Socialista
Brasileiro, agradecendo e cumprimentando o Senador
Inácio Arruda por nos dar esta oportunidade histórica
de devolver simbolicamente o mandato do Senador
Luiz Carlos Prestes.
Luiz Carlos Prestes foi muito mais do que um líder.
Foi um brasileiro de convicções muito fortes e que serviu e serve ainda de referência para muitas gerações.
Uma pessoa que jamais abriu mão das suas convicções
políticas e teve a coragem de construí-las, de buscar
aliados para construir este Brasil que ele desejava, um
Brasil justo, solidário, generoso, um Brasil socialista.
Imaginem o significado da Coluna Prestes, algo
em torno de 1.500 homens cortando este Brasil de
norte a sul, de leste a oeste, durante dois anos e cinco
meses, rodando, Senadora Vanessa, 25 mil quilômetros, discutindo o Brasil, conhecendo o Brasil, propondo
alternativas para o País.
Eu tenho dito, Sr. Presidente – e quero cumprimentar V. Exª pela realização desta sessão –, que
muitas vezes não nos damos conta do quanto o Brasil
avançou nos últimos 30 anos.
Há pouco mais de 30 anos, vivíamos em uma ditadura. Hoje, depois da Constituinte de 1988, temos a
democracia afirmada, a cada dia, uma democracia que
se aprofunda com a aprovação da Lei da Transparência,
com a Lei de Acesso à Informação, com a instalação
da Comissão da Verdade, com a Lei da Ficha Limpa,
e a democracia se transformou num bem inegociável
do povo brasileiro. E, se hoje, temos essa democracia,
devemos a muitos brasileiros que vieram antes de nós,
que dedicaram suas vidas a essa construção.
E, neste momento, não podemos deixar de, com
muita emoção, homenagear esse grande brasileiro, Luiz
Carlos Prestes, que nos proporciona este momento
de muita emoção no Senado Federal por relembrar a
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sua memória. Como dizia Juscelino Kubitschek: “Recordar é lembrar de novo com o coração.” É isso que
estamos fazendo aqui ao recordar com o coração esse
grande brasileiro, esse extraordinário brasileiro Luiz
Carlos Prestes.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, D. Maria Prestes, familiares do
ex-Senador Luiz Carlos Prestes, familiares do também
ex-Senador Abel Chermont, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero aqui me manifestar em nome do Partido dos Trabalhadores para também me associar a
esse ato de justiça que o Senado Federal hoje realiza,
tanto para o reconhecimento de um brasileiro notável
quanto para o reconhecimento dos momentos que vivemos hoje, da democracia que temos e que tantos
ajudaram a construir.
Quero ressaltar aqui também a iniciativa brilhante
do Senador Inácio Arruda, que nos permitiu, a todos
nós, vivermos hoje esse dia de emoções. Quem aderiu à ideologia comunista como eu e que não tinha
Luiz Carlos Prestes como um exemplo? Ainda que no
meu caso eu ainda que, no meu caso, eu nunca tenha
militado no Partido Comunista, militei em outras organizações revolucionárias, mas o exemplo de Prestes
sempre foi uma marca importante para todos os revolucionários brasileiros.
Primeiro, pelo papel que realizou, que teve ao
longo da nossa história. Talvez seja um dos brasileiros
que teve vida histórica mais longeva no nosso País.
Desde antes de revolução de 30, até bem recentemente, quando faleceu, sempre foi um ator importante no
cenário político do nosso País. E essa admiração por
Prestes vinha não somente pela sua capacidade política, pela forma como realizou o papel de comandante
da Coluna Prestes, de Líder do Partido Comunista e de
liderança comunista internacionalmente reconhecida,
mas também pelas suas qualidades pessoais, morais.
Um homem dotado de uma tremenda coragem
política, um homem que colocou toda a sua vida em
segundo plano para defender as suas ideias, os seus
ideais e o povo deste País. Um homem de enorme
coragem pessoal.
Aqui eu lembrava, no dia em que aprovamos esse
projeto de resolução do Senador Inácio Arruda, que Luiz
Carlos Prestes, preso pela ditadura de Getúlio Vargas,
uma vez chegou, por intermédio daquele que passou
a ser o seu advogado – até de certa forma, contra a
vontade de Luiz Carlos Prestes –, Sobral Pinto, para
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tentar minimizar o sofrimento com as condições precárias da sua prisão, a invocar a lei de proteção aos
animais para poder ter, naquele momento, um mínimo
de condição digna para passar ali na prisão aquele
período que teve que passar.
Portanto, é um exemplo para todos nós, é alguém
que honra este País. Prestes está no mesmo patamar
de outras figuras históricas importantes. É o caso de
Ho Chi Minh, no Vietnã; é o caso de Mao Tsé-tung, na
China; é o caso de Fidel Castro, em Cuba, e é o caso
de outros que também não lograram a vitória da revolução, mas que marcaram fortemente a nossa história,
como Sandino, Farabundo Martí, como o próprio José
Martí e tantos outros.
Portanto, Presidente, eu agradeço ao destino
por poder fazer parte hoje do Senado Federal para
ver restituída a condição de Senador de Luiz Carlos
Prestes, que foi usurpada, não simplesmente por um
tribunal, mas pelas elites deste País, que nunca quiseram que o povo brasileiro pudesse se emancipar e
viver na mais plena dignidade.
Muito obrigado. Parabéns à família de Carlos
Prestes. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, agradeço-lhe. Sr. Presidente,
ao lhe cumprimentar, cumprimentar a Srª Maria Prestes, Luiz Carlos Prestes Filho, familiares de Luiz Carlos
Prestes; familiares do seu suplente, Abel Chermont,
poderíamos – Sr. Presidente, eu já tinha dito anteriormente – estar contemplados pelo pronunciamento de V.
Exª e pelo pronunciamento do Senador Inácio Arruda,
autor desta cerimônia.
Mas, diante da manifestação de outros colegas,
eu não poderia deixar de aqui fazer o registro do meu
Partido, do Partido Socialismo e Liberdade e fazer o
registro de um filho da formação da esquerda brasileira. Senador Inácio, Senadora Vanessa, todos nós das
diferentes matrizes da esquerda brasileira bebemos
na fonte do Partido Comunista do Brasil, na fonte do
PCB, desde a sua formação. Todos nós crescemos – e
é de Lênin a frase que várias vezes aqui cito: “Palavras
convencem; exemplos arrastam” – todos nós crescemos
sob a inspiração de Luiz Carlos Prestes. Todos nós,
militantes da esquerda brasileira, ouvimos os ecos da
palavra de ordem que deveria toar no Brasil nos anos
30, nos anos de 1940: “De Norte a Sul, de Leste a
Oeste, o povo exige Luiz Carlos Prestes.”
Por isso, é com enorme emoção que nós todos
da esquerda brasileira aqui estamos. Quero agradecer

Quinta-feira 23

603

28303

a Deus e ao povo da minha terra por me conceder a
honra de ser Senador da República e estar presente
em uma sessão em que o Senado faz justiça histórica
e devolve o mandato a Luiz Carlos Prestes.
Por isso, não são nossas as palavras que quero
aqui proferir em homenagem a Prestes. Quero pedir
do tempo e da história as palavras emprestadas para
homenagear Prestes, não ditas por nós, mas ditas
por outro comunista, já citado aqui anteriormente pelo
Senador Inácio e pelo Presidente Renan. Quero pedir
emprestada a poesia de Neruda, que tem o próprio
título, Dito no Pacaembu, não à toa. Foi essa poesia
dita por Neruda no dia em que o povo brasileiro acolhia de volta Luiz Carlos Prestes depois que ele saía
dos cárceres da ditadura getulista. É aquele momento, inclusive, uma das demonstrações da maturidade
política e do que significa ser militante comunista, ser
militante de esquerda, ser militante de uma causa libertária, uma causa que não é causa nossa, é causa
da humanidade. Prestes nos ensina que ser militante
dessa causa é um sacerdócio.
Veja o exemplo de Prestes, ao sair da prisão ele
faz uma manifestação política e diz claramente que
era a continuação do Governo de Getúlio não por que
aquilo fosse vontade individual, pois, inclusive, a ditadura de Getúlio tinha tirado dele a filha e a esposa, tinha extraditado a esposa, então Olga Benário, para ser
assassinada nos campos de concentração nazistas. É
Prestes quem nos ensina, com a coerência singular, ao
dizer: as minhas vontades individuais não são maiores
do que as vontades coletivas. As minhas vicissitudes
individuais e diferenças com o Sr. Getúlio Vargas estão
abaixo das necessidades coletivas do povo brasileiro.
Então, é de Neruda a poesia Dito no Pacaembu,
em que diz:
“Quantas coisas queria dizer hoje, brasileiros,
quantas histórias, lutas, desenganos, vitórias,
que levei anos e anos no coração para dizer-vos,
pensamentos
e saudações. Saudações das neves andinas,
saudações do Oceano Pacífico, palavras que
me
disseram
ao passar os operários, os mineiros, os pedreiros,
todos
os povoadores de minha pátria longínqua.
Que me disse a nuvem chilena, o que me
disse a bandeira? Que segredo me disse o
marinheiro?
Que me disse a menina pequenina dando-me
espigas?
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[Todos eles, cidadãos chilenos, me diziam] [...]:
Cumprimenta Prestes.
Procura-o, me diziam, na selva ou no rio.
Aparta suas prisões, procura sua cela, chama.
E se não te deixam falar-lhe, olha-o até cansar-te
e nos conta amanhã o que viste.
Hoje estou orgulhoso de vê-lo rodeado
por um mar de corações vitoriosos.
Vou dizer ao Chile: Eu o saudei na viração
das bandeiras livres do [...] povo.
Me lembro em Paris, há alguns anos, uma noite
falei à multidão, fui pedir auxílio
para a Espanha Republicana, para o povo
em sua
luta.
A Espanha estava cheia de ruínas e de glória.
Os franceses ouviam o meu apelo em silêncio.
Pedi-lhes ajuda em nome de tudo o que existe
e lhes disse: [...] na Espanha os novos heróis
lutam e morrem, Modesto, Líster, Pasionaria,
Lorca,
são filhos dos heróis da América, são irmãos
de Bolívar, de O’Higgins, de San Martín, de
Prestes.
E quando disse o nome de Prestes [nos conta
Neruda] foi como um rumor imenso
no ar da França: Paris o saudava.
Velhos operários de olhos úmidos
olhavam para o fundo do Brasil e para a Espanha. [...]
Vou dizer-lhes, [aos meus compatriotas chilenos, que vós, Luiz Carlos Prestes], não guardas ódio.
Que só desejas que a sua Pátria, o Brasil, viva.
E que a liberdade cresça no [...] [futuro]
do Brasil como árvore eterna.
Eu quisera contar-te, Brasil, muitas coisas
caladas,
carregadas por estes anos entre a pele e a
alma,
sangue, dores, triunfos, o que deve se dizer
o poeta e o povo: fica para outra vez, um dia.
Peço hoje um grande silêncio de vulcões e rios.
Um grande silêncio peço de terras e varões.
Peço silêncio à América da neve ao pampa.
Silêncio: com a palavra o Capitão do Povo.
Silêncio: Que o Brasil falará por sua boca.”
Hoje, todos nós ouvimos Luiz Carlos Prestes.
(Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Luiz
Henrique. Com a palavra V. Exª.
Logo após a intervenção do Senador Luiz Henrique, encerraremos esta parte da sessão.
Com a palavra V. Exª.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente; Srªs e Srs. Senadores; senhores familiares de Luiz Carlos Prestes e Abel Chermont, que
saúdo na pessoa de Dona Maria e do filho de Abel
Chermont; senhores telespectadores que assistem à
TV Senado, uma palavra é “violência”; outra palavra é
“intolerância”. A frase é “incapacidade de convivência”;
a oração é “incapacidade de viver numa democracia”.
Que ato importante este, Sr. Presidente! Que
momento importante este em que o Senado devolve
os mandatos a Luiz Carlos Prestes e a Abel Chermont.
Eu me lembro de um episódio, na dura, na árdua,
na difícil, na espinhosa luta pela redemocratização do
País; naquela luta em que nós éramos avós dos que
não tinham voz; naquela luta em que muitos não queriam opinar porque os que opinaram desapareceram;
naquela luta de mortos como Herzog no silêncio do
cárcere; naquela luta dura em que nós do grupo autêntico do MDB éramos a fronteira mais avançada do
anseio popular por liberdade e democracia.
No auge daquela luta um ilustre prócer do meu
partido, secretário-geral do meu partido, fez uma dura
crítica ao “Cavaleiro da Esperança”. No dia seguinte,
o Marechal Cordeiro de Farias – sim, o Marechal Cordeiro de Farias – retrucou o nosso companheiro Thales Ramalho, dizendo que Prestes era um homem que
pertencia à História do País e que, por isso, deveria
ter respeitada a sua trajetória.
Venho a esta tribuna, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, para exaltar na figura de Luiz Carlos Prestes todos aqueles que se imolaram pela justiça social
neste País. Se hoje temos como cláusula pétrea conquistas sociais extraordinárias para os trabalhadores
deste País, devemos isso àqueles que, comandados
por Prestes e tantos outros, lutaram por um Brasil soberano e desenvolvido.
Parabéns, Sr. Presidente Renan Calheiros! Esta
sessão é um momento histórico, relevante, como eu
já disse. É um momento superlativo deste Parlamento.
Devolve-se, depois de décadas, um direito que não era
de Prestes, que não era de Abel Chermont, que era
do povo brasileiro, soberano nas urnas.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de encerrar, eu gostaria de comunicar à Casa e ao País que neste ano comemora-
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remos 25 anos da Constituição de 1988; 25 anos da
Constituição de 1988! Essa data, como todos sabem,
é única na História do Brasil. Esta é a primeira Constituição a completar 25 anos. Essa comemoração,
portanto, reforça a necessidade de celebrarmos a democracia, seus avanços, aprendermos com os seus
recuos e focarmos sempre na defesa do fortalecimento
das instituições democráticas.
Parodiando Octavio Mangabeira, que foi aqui
citado e lembrado pela Vanessa Grazziotin, nós precisamos cuidar todos os dias da nossa democracia.
Agradecemos a presença de todos. Estamos honrados pela oportunidade que a História nos proporciona
de fazermos hoje aqui, em nome do povo brasileiro,
esta homenagem, este resgate de Luiz Carlos Prestes
e Abel Chermont.
Nós encerramos esta parte da sessão e suspendemos a sessão por três minutos para que todos possam cumprimentar os familiares dos homenageados.
Obrigado a todos! (Palmas.)
(A sessão é suspensa às 17 horas e 51 minutos e reaberta às 17 horas e 55 minutos sob a
Presidência do Sr. Renan Calheiros.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está reaberta a sessão.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu darei já a palavra a V. Exª, Senador
Pimentel.
Eu gostaria só de, em nome da Mesa Diretora,
fazer um comunicado à Casa.
Em continuidade ao projeto do Senado Federal em
busca da economia, da transparência e da eficiência,
a Mesa do Senado aprovou hoje novas medidas. Será
feito, Srs. Senadores, Srªs. Senadoras, um aproveitamento de funções comissionadas já existentes para a
estruturação de áreas necessárias ao novo modelo de
gestão imposto pelo planejamento estratégico aprovado
pela Mesa Diretora, em 2013. Tal decisão aprofunda,
sensivelmente, os cortes de funções comissionadas,
seguindo sugestão da Fundação Getulio Vargas e seguindo também o competente relatório do Senador
Ciro Nogueira.
Nós estamos, também por decisão da Mesa Diretora, eliminando redundâncias, continuamos eliminando
redundâncias; clareando as atribuições de cada unidade
administrativa; combatendo a centralização e readequando as competências das áreas remanescentes.
Com essas diretrizes – e esta foi a decisão da
Mesa hoje –, estaremos fortalecendo as funções gerenciais com a vinculação da função a uma atividade
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produtiva, reduzindo substancialmente, consequentemente, as funções de assessoramento e reduzindo
também, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, por decisão da Mesa, o pagamento de horas extras. Vamos
estruturar uma nova política de concessão de função
por execução de projeto específico. Assim, nós não
teremos –e esta foi a decisão da Mesa Diretora de
hoje – mais funções no Senado Federal sem especificidade, avulsas, sem atribuição predeterminada. Essa
medida permitirá mais eficiência e permitirá também
redução de gastos.
Serão, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, cortadas, por decisão da Mesa de hoje, mais funções no
Prodasen, na Secretaria de Comunicação e na Gráfica
do Senado Federal. Por exemplo, na Secretaria Especial de Editoração e Publicações, nós passaremos
de 29 para 5 as unidades com chefia em três turnos.
Permanecerão somente aquelas necessárias às publicações oficiais, como as dos Avulsos, dos Diários
Legislativos e do Jornal do Senado Federal.
Já na Secretaria de Comunicação, apenas o cargo de diretor permanece de natureza híbrida, ou seja,
que pode ser ocupado por servidor de carreira ou de
fora do Senado Federal. Os demais ficam restritos à
carreira e, portanto, são mais econômicos.
As novas medidas fortalecerão as atividades
impulsoras da modernização, permitindo aos seus
membros dedicação exclusiva e reduzindo, substancialmente, como disse, o pagamento de horas extras
no Senado Federal.
Deliberamos também, na Mesa, uma reestruturação do Prodasen, com vistas a permitir um fluxo
produtivo de trabalho, com uma abordagem mais moderna de tecnologia da informação.
Todos se recordam, Srs. Senadores, de que já
havíamos previsto uma economia de R$26 milhões,
em dois anos, referentes ao corte de 25% de funções
comissionadas, que somam mais de 500 cortes.
Com as decisões de hoje, a economia com cortes e racionalização das funções comissionadas será
ainda maior: passa de 26 milhões para 40,6 milhões,
em dois anos, no biênio. É um corte extra que puxa
nossa economia de 302 milhões, já anunciados, para
316 milhões, no biênio 2013-2014.
Outra decisão importante da Mesa Diretora do
Senado Federal foi a revisão imediata das aposentadorias por invalidez, que totalizam 104. Todos se submeterão a uma junta de reavaliação e, posteriormente,
a uma junta médica revisora. As reavaliações podem
implicar reversão da concessão dos benefícios que
não se justifiquem.
Outra medida fundamental adotada pela Mesa
Diretora, que eu gostaria de comunicar ao Plenário,
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é a divulgação imediata do tipo de aposentadoria de
todos os servidores no Portal da Transparência do Senado Federal. A divulgação dos nomes e do tipo de
aposentadoria permitirá – e isso é fundamental – o
controle social a respeito de qualquer irregularidade.
Acabamos, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
de ver casos concretos, injustificáveis, indefensáveis,
mostrados pelo programa Fantástico, da TV Globo, no
último domingo, de servidores aposentados por invalidez exercendo atividades profissionais até mesmo no
serviço público, recebendo dois salários pagos pelo
contribuinte.
A aposentadoria por invalidez, como todos sabem,
não comporta meio termo, nem fraudes nem incertezas.
Os Poderes Públicos, através de fiscalizações mais
severas e cruzamentos de informações, devem evitar
que eventuais fraudes desmoralizem a aposentadoria
por invalidez, sagrada e vital para a grande maioria
dos seus beneficiários.
Foi decidido, ainda, na Mesa Diretora, que o Senado irá doar mais de um lote de material de uso ambulatorial à sociedade. São medicamentos, cobertores,
agulhas, bobinas, cateter, seringas, gaze, entre outros
materiais de menor valor que anteriormente eram utilizados nas atividades do serviço médico do Senado
Federal. Com a desativação dos serviços ambulatoriais,
esses bens não têm, portanto, mais serventia para o
Senado Federal.
A doação dos medicamentos e materiais ambulatoriais permitirá que sejam utilizados na promoção
e recuperação da saúde pública, medida que tem inegável caráter social.
A alienação onerosa desses materiais traria,
como todos sabem – e por isso a decisão da Mesa –,
pouca vantagem econômica para o Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Presidente, pela ordem.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, eu concedo a palavra ao
Senador José Pimentel, em seguida à Senadora Ana
Amélia e em seguida ao Senador Humberto Costa.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sobre
a mesa encontram-se os autógrafos das Medidas Pro-

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

visórias 597 e 600, que já foram aprovadas na Câmara
Federal e vieram para cá.
Eu requereria a V. Exª que lesse antes de iniciarmos a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador José Pimentel está propondo o seguinte encaminhamento: que nós votemos...
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Fizéssemos a leitura.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... e há um acordo para isso, à exceção
do item 1 da pauta...
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela
ordem.) – E, em seguida, votássemos os itens dos
requerimentos...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em seguida, nós votássemos os requerimentos...
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Do
item 10 ao 27.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Só há um requerimento para apreciação, para o qual não há acordo, que é o requerimento
que ontem foi sugerido pela Senadora Lídice da Mata.
Não havendo objeção da Casa, nós seguiremos...
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – É o
item 16. O autor do requerimento, Senador Eduardo
Braga, vai pedir a sua retirada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Será seguida a sugestão de V. Exª.
Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu gostaria de pedir a inclusão na pauta da votação
do requerimento de urgência, de minha autoria, devidamente respaldado por vários Líderes desta Casa,
para o Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 2012, que
dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo
delegado de polícia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo objeção da Casa, nós
apreciaremos o requerimento sugerido por V. Exª.
Senadora Ana Amélia.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem, Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Presidente.
Primeiro, meus cumprimentos por essas iniciativas da resolução da Mesa em relação à seriedade e à
transparência quanto à concessão desses benefícios.
Eu queria solicitar a V. Exª, Senador Renan Calheiros, a inclusão na pauta do Requerimento 489, de
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autoria do Senador Ciro Nogueira, de matéria de que
V. Exª tem conhecimento.
Muito obrigada pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção do Plenário,
nós vamos acatar a sugestão de prioridade feita pela
Senadora Ana Amélia.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda, pela ordem.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
está pronta, absolutamente pronta para ser votada por
este Plenário a Proposta de Emenda à Constituição
nº 17, de 2012, de autoria do nosso colega Deputado Maurício Rands. É uma matéria muito importante.
Trata de alterar a redação do art. 132 da Constituição
Federal, para estender aos Municípios a obrigatoriedade de organizar a carreira de procurador para fins
de representação judicial e assessoria jurídica. É uma
expectativa de todos os Municípios, de todos os que
conhecem a matéria e sabem que é uma questão importante. Está pronta para ser votada.
Eu pediria a V. Exª que essa matéria voltasse à
Ordem do Dia para que pudéssemos realizar o debate, as sessões de debate, e, ao final, votá-la. É um
anseio de todos aqueles que têm a responsabilidade
de comandar os Municípios brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Determino à Secretaria-Geral da Mesa
que, por favor, levante as informações com relação a
esse projeto cuja inclusão na Ordem do Dia está sendo defendida pelo Senador Inácio Arruda. Oportunamente, informaremos a V. Exª sobre o seu andamento.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
quero cumprimentar V. Exª, cumprimentar o Senador
Jorge Viana, por mais esse conjunto de medidas que
V. Exª acaba de anunciar.
São medidas que vão à direção do saneamento,
da austeridade, da transparência, da economia. São
medidas que há muito nós reclamávamos, sobretudo
eu que tive, por designação, a condição de relatar a
reforma administrativa do Senado dentro de uma comissão que foi liderada pelo Senador Eduardo Suplicy. É meu contentamento ver V. Exª adotando esse
conjunto de iniciativas que foram sugeridas por nossa
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comissão; sugestões que foram acolhidas, que foram
recomendadas, que foram estruturadas pela Fundação Getúlio Vargas.
Então, V. Exª, o Senador Jorge Viana e a Mesa
Diretora do Senado provam com atos, e não com palavras, o sentido da mudança e da transformação.
Quero cumprimentá-lo, cumprimentar a Mesa
Diretora e dizer a V. Exª que, no âmbito da Comissão
de Relações Exteriores, por sugestão do Senador Luiz
Henrique, nós, a partir de amanhã, estamos abolindo
da nossa prática e da nossa rotina qualquer tipo de suplemento impresso. A nossa estratégia, a nossa meta
na Comissão de Relações Exteriores é adotar o nosso
instrumento eletrônico para que nós não tenhamos a
impressão e a circulação desses grandes calhamaços, que se transformam num verdadeiro desperdício.
Portanto, é a iniciativa que adotamos na Comissão
de Relações Exteriores, na linha de contribuir com V.
Exª, com o Senador Jorge Viana, com o Senador Flexa,
que compõem a Mesa Diretora e que são responsáveis
coletivamente com S. Exª por essas iniciativas complementares que a Mesa anuncia ao Plenário do Senado.
Meus cumprimentos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós é que agradecemos a V. Exª, Senador Ricardo Ferraço, que, como Relator da reforma
do Senado Federal, levantou informações, identificou e
surpreendeu redundâncias e, sobretudo, inspirou esse
trabalho da Mesa Diretora na busca da eficiência, da
transparência e da funcionalidade do Senado Federal.
Eu queria cumprimentar V. Exª.
A Mesa também está fazendo um calendário
com relação à eliminação de papéis. Já são grandes
as economias. Nós ainda temos algumas dificuldades,
porque o próprio Regimento do Senado Federal, em
alguns casos, ainda estabelece a publicação de determinadas matérias. Mas, para evitar isso – essa regra
regimental –, está sendo apresentada pelo Senador
Edison Lobão Filho uma proposta do Regimento do Senado Federal para que a gente possa definitivamente
resolver esse problema, seguindo a modernidade, o
exemplo de outros parlamentos do mundo.
Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, eu concedo a palavra a
V. Exª.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
funcionamento desta Casa depende basicamente do
bom funcionamento das comissões. E o funcionamento das comissões técnicas está sendo tremendamen-
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te prejudicado pela simultaneidade, pela coincidência
de horários.
Há uma proposta – que já mereceu apoio de 81
dos Srs. Senadores – do Senador Mozarildo Cavalcanti, no sentido de que se reorganize o cronograma
de funcionamento do Senado Federal, para que, alternativamente, tenhamos uma semana inteira dedicada
aos trabalhos de comissão e a semana seguinte dedicada aos trabalhos de plenário, sem prejuízo de que,
havendo matéria urgente, se possa programar sessão
do plenário em semana dedicada às comissões.
Eu faço apelo a V. Exª para que a Mesa Diretora adote essa medida, para que os nossos trabalhos
nas comissões possam se desenrolar de manhã, de
tarde, avançando até a noite, sem a coincidência tremenda e prejudicial que nós temos hoje dos trabalhos
das comissões.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós acolhemos, com muita satisfação,
a proposta do Senador Luiz Henrique.
Eu considero essa proposta fundamental para o
funcionamento do Senado, das suas comissões permanentes, das comissões especiais que foram criadas
para a atualização de leis e de códigos, que nós façamos – eu sempre defendi essa proposta – algumas
semanas exclusivas para funcionamento das comissões permanentes.
É evidente que nós vamos ter que submeter isso
à deliberação da Mesa, de todos os Srs. Senadores e
dos Líderes partidários, mas eu acho que essa proposta
realmente resolve a simultaneidade das reuniões das
diferentes comissões permanentes e, consequentemente, a dificuldade que, a partir daí, nós temos com
a própria arregimentação do quórum.
Eu queria parabenizar V. Exª e dizer que rapidamente nós convocaremos a Mesa Diretora para especificamente debater esse assunto e encaminhá-lo
definitivamente.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Agradeço a V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu gostaria também de cumprimentá-lo e
a Mesa Diretora, pelas medidas que V. Exª acaba de
anunciar.
Ao mesmo tempo, já que estamos na linha de
sugestões do melhor funcionamento da Casa e do
Congresso, eu queria sugerir a V. Exª que nós reto-
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mássemos a programação que V. Exª anunciou, há
coisa de quinze dias, de exame dos vetos pendentes.
Porque logo mais nós teremos que examinar e deliberar, em sessão do Congresso, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos depararemos com o mesmo
problema, o mesmo obstáculo constitucional que nos
impede, no meu entender, de examinar matérias da
competência do Congresso Nacional, entendido como
sessão conjunta das duas Casas, enquanto houver
vetos pendentes de deliberação.
V. Exª fez uma sugestão, que é de começar a
limpar esse entulho. Sugiro a V. Exª a retomada disso.
Não podemos fazê-lo em razão do atropelo das duas
últimas semanas. Mas eu creio que está na hora, se V.
Exª me permite a sugestão, de retomarmos esse tema.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu acolho, com satisfação, a sugestão
do Senador Aloysio Nunes Ferreira. Aliás, por sugestão do Senador Aloysio, do Senador José Agripino e
de outros Srs. Senadores, nós já havíamos marcado
duas sessões do Congresso Nacional e não pudemos
realizá-las, em função do prolongamento da sessão do
Senado e, também, da Câmara dos Deputados.
Mas eu queria, desde já, convocar para terça-feira, às 20 horas, sessão do Congresso Nacional
para declararmos a prejudicialidade de alguns vetos
– de mais da metade dos vetos –, fazermos a leitura
dos vetos que precisam ainda ser lidos e, na sequência, convidarmos os Srs. Líderes partidários para que
possamos estabelecer uma pauta para a apreciação
dos vetos, tarefa constitucional do Congresso Nacional.
Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero também,
em nome de nossa Bancada do Partido dos Trabalhadores, aqui tão bem liderada por nosso companheiro
Wellington Dias, saudar V. Exª e dizer sobre a oportunidade e a importância das medidas anunciadas por
V. Exª, no que dizem respeito não só à agilidade, mas,
principalmente, a esse contexto de transparência, de
ações, inclusive, administrativas.
Quero salientar que é um debate que tenho feito
com V. Exª, pessoalmente, desde a época de Deputado, e também com nossa Bancada, que é a insistência
com a introdução do CNPJ, Sr. Presidente, para que os
mandatos possam ser geridos sem essa confusão da
ação individual, ou no cruzamento entre o que é ação
do mandato e o que é o nosso CPF, digamos assim.
Isso daria mais agilidade, daria um conjunto de transparência. Falo em conjunto, porque não me refiro só à
questão de utilização de recursos da verba indenizatória, mas também à ação de mandato, assim como nós
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fazemos durante o período em que somos candidatos
no processo eleitoral: prestamos conta.
O mandato, Senador Luiz Henrique, tem essa
personalidade. Acabou o mandato, ele não pode ser
confundido com o meu patrimônio, com a minha renda, com a minha ação individual. Nós temos convivido, no presente, com um conjunto de acusações que
fazem ilações, Senador Jorge Viana, no sentido de
que a verba indenizatória é salário, que o pagamento
de funcionário de gabinete tem a ver com salário de
parlamentares. Portanto, a instituição do CNPJ, do
mandato como personalidade jurídica, assim como,
volto a insistir, fazemos no processo eleitoral. Acabou
o processo eleitoral, prestamos conta e encerra-se o
CNPJ. Acabou o mandato, encerra-se o CNPJ, prestação de conta nos quatro anos.
Isso é a separação da minha relação como indivíduo da minha relação como Parlamentar, que não se
restringe só ao Parlamentar. O mandato parlamentar,
Senador Presidente, tem os funcionários de gabinete,
os funcionários do Estado, o gabinete no Estado, tem
uma estrutura que, na maioria das vezes, é administrada por chefes de gabinetes nossos, mas, na prática,
todas as coisas recaem sobre o nosso CPF. Portanto,
é a política de transparência. Essa é uma informação
que passaria a ser mais ainda acessável, do ponto de
vista daqueles que querem fiscalizar. E mandatos têm
que estar sob a fiscalização pública. Ao mesmo tempo,
nos daria tranquilidade para o exercício do mandato,
sem essa confluência.
Quero insistir com V. Exª, porque este é um debate que abri na Câmara e não obtive sucesso, desde a
época da instituição da verba indenizatória. Lembrando,
Senador Renan, que eu fui o primeiro Parlamentar, no
Congresso Nacional, a colocar, na minha declaração
de imposto de renda, a verba indenizatória. Quando
todas a duas Casas, à época, indicavam, Senador
Mozarildo, que não devia ser feito, eu já lançava a verba indenizatória na minha declaração de imposto de
renda, assim como fiz, quando cheguei aqui, lancei o
décimo quarto e o décimo quinto. Por isso fui o único
Senador não notificado pela Receita. Essa separação
é importante para a gente ajustar a atuação dos mandatos e ter a tranquilidade de que aquilo que aqui é
dispensado para a atuação do mandato não tem nada
a ver com o que é o salário do Parlamentar.
Seria importante, Senador Renan, que a gente
pudesse tocar essa questão, na medida em que acho
que isso se soma a essas boas iniciativas que V. Exª
tem tomado. É obvio, quero corroborar com esse debate sobre a questão do funcionamento da Casa, das
comissões, porque estamos vivendo um problema
sério. Além das comissões, Senador Wellington – já
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discutimos isso –, que são um número excessivo, há
as subcomissões e as comissões das MPs, mais o
Orçamento. A gente termina, portanto, não tendo um
funcionamento ideal para esse debate.
Não é à toa que o Senador Fernando Collor abre
a Comissão que ele preside, melhor dizendo, às sete e
meia da manhã. Está certo o Senador Fernando Collor,
porque é o horário que ele consegue pegar quase nenhuma comissão funcionando. De sete e meia até as
dez horas da manhã, ele consegue pegar, ainda, uma
leva de Senadores que, em disponibilidade, podem
participar da Comissão.
Então, é fundamental a organização do trabalho
das comissões – não que o Plenário não seja importante –, que é o trabalho mais importante, é onde eu
posso descer a detalhes, é onde a gente pode debater
amiúde. Acho que era importante a gente se preocupar
com estas duas coisas: a organização, do ponto de
vista do funcionamento do mandato, e a organização
dos trabalhos legislativos, nos quais V. Exª tem atuado
com um forte empenho nessa direção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador Walter
Pinheiro, Senador José Agripino, que propôs a criação
de um CNPJ para o exercício dos nossos mandatos,
com o objetivo de garantir a mesma transparência, em
função do CNPJ, que nós temos durante o processo
eleitoral. A Mesa já está discutindo essa proposta,
inspirada pelo Senador Walter Pinheiro, que separa,
evidentemente, o exercício do mandato da vida pessoal, individual, privada de cada Senador, de cada
Parlamentar.
Nós estamos aprovando porque há necessidade de previsão legal, ou então não poderemos obter,
junto à Receita Federal, o CNPJ para o exercício do
mandato. Mas consideramos essa medida importantíssima, fundamental.
Antes de conceder a palavra ao Senador José
Agripino, Líder do DEM nesta Casa...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... eu quero registrar, com muita satisfação, a presença aqui, entre nós, do Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, que honrou esta Casa
em nome do povo da Bahia, a exemplo do seu pai, o
saudoso Senador Antonio Carlos Magalhães, que foi,
inclusive, Presidente do Senado Federal.
É uma honra, Júnior, tê-lo aqui novamente.
Senador José Agripino, Líder do DEM.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Presidente, é só um lembrete a V. Exª.

610

28310 Quinta-feira 23

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E se V. Exª me permitir, eu queria registrar também, com satisfação, a presença entre nós
do Senador Garibaldi Alves Filho, Ministro da Previdência Social.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – Com o registro, Presidente, de
que, na terça-feira, o pai do Senador Garibaldi Alves
Filho, o nosso colega Senador Garibaldi Alves, faz 90
anos de idade, inteiro, lúcido. Vai receber uma justíssima homenagem da Assembleia Legislativa. Eu vou
não poder comparecer, mas já gravei um vídeo com
muito prazer, hoje, homenageando a figura do pai do
Senador Garibaldi, que é uma figura muito estimada
no nosso Estado, colega nosso neste Plenário. E que
tem, na família Alves, um traço característico: o de ser,
dentre os Alves, que são muito aguerridos no exercício da vida pública, para não dizer radicais em algum
momento, um moderado. O pai dele é o interlocutor da
moderação da facção Alves na política do Rio Grande
do Norte. E, talvez, o Senador Garibaldi Alves Filho
tenha herdado do pai esse traço e essa característica.
Tive oportunidade de gravar hoje um depoimento
sobre S. Exª, falando da vida dele e falando dos filhos.
Falando da moderação dele e falando dos filhos. Só
deixei de dizer uma coisa. É que o Senador Garibaldi
Alves, o velho pai de Garibaldi, tem três filhos: ele, o
Conselheiro Paulo Roberto Alves e uma filha, Dodora
Alves. Dodora Alves é irmã do Senador. E tem Maria
das Graças, também, que é esposa de Cláudio Emerenciano, que foi meu colega de turma. Mas a Dodora
Alves, acho que Garibaldi vai ser surpreendido, votava
em mim quando nós éramos adversários. Então, isso
é uma manifestação clara do espírito desarmado do
velho Senador Garibaldi, pai de Garibaldi Alves.
Mas essa manifestação, Sr. Presidente, é só
para fazer um introito ao que gostaria de perguntar a
V. Exª. V. Exª disse que tinha designado um relator já
para decisão, pela Mesa do Senado, de matéria que
veio votada da Câmara, que é uma resolução que
abre prazo de trinta dias para que os vetos lidos sejam apreciados, sob pena de interromper o processo
de votação no Congresso Nacional.
Eu gostaria de ter informação de V. Exª sobre se
essa matéria já teria sido apreciada em alguma reunião da Mesa do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – José Agripino, apreciada ainda não. Mas,
como pediu V. Exª,nós designamos, hoje, na reunião
da Mesa, o Senador Jorge Viana para relatar essa
matéria, que consideramos também muito importante
para o funcionamento do Senado Federal.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
(Fora do microfone.) Está ótimo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB –PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Só
para concluir, Sr. Presidente, como eu confio inteiramente no espírito do Senador Jorge Viana, que é um
defensor das prerrogativas do Congresso, tenho certeza de que aquilo que foi aprovado por unanimidade
na Câmara, da mesma forma ele vai promover a aprovação, por unanimidade, no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB –PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente. Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Presidente, eu queria pedir a V.
Exª que deliberemos o requerimento, assinado pelos
Líderes dos partidos representados aqui, no Senado
Federal, que trata da retirada da urgência ao Projeto
de Decreto Legislativo nº 85, de 2013. Já conversei
com o Senador Pimentel e não há nenhum óbice a
que votemos o requerimento; que retire a urgência
que foi aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Flexa, ontem nós tentamos
apreciar esse requerimento, mas não houve acordo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB –PA) – Não,
não há acordo para o mérito, segundo eu conversei
com o Senador Pimentel. Nós não vamos entrar no
mérito do projeto. Nós queremos só que seja apreciado o requerimento que está sobre a mesa.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos ouvir o Senador Pimentel e, em
seguida, vamos ouvir o (Fora do microfone.) Senador
Eduardo Lopes e o Senador Wellington Dias.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Como
se trata de outro requerimento, nós podemos lê-lo hoje
e entrar no prazo regimental de votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu conversei com
o Senador Flexa Ribeiro e, na questão do decreto, eu
já deixei bem claro que não é a questão do mérito,
mérito da decisão do TSE, mas a questão, sim, da
competência. Enviei material à assessoria de S. Exª,
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o Senador Flexa Ribeiro, até mostrando que não foi
delegado o poder de o TSE decidir, ainda mais em
reunião administrativa, normativa.
Então, a questão é esta: foi mandado o material,
aqui nós aprovamos o requerimento de urgência da
matéria e ela está na pauta, seguindo o trâmite.
Solicito ao Senador a retirada de urgência, para
não votarmos a matéria, porque ela não é de mérito;
ela é em defesa institucional do Senado da República.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB - AL) – Senador Flexa Ribeiro, só para nós
concluirmos esse encaminhamento que está sendo
feito pelo Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – O Senador Eduardo
Lopes encaminhou o material a que ele fez referência, só que eu não fui convencido pelo material. O que
o Senador Eduardo Lopes está solicitando é que se
discuta o mérito, e nós queremos derrubar a urgência
para que ele vá à Comissão de Constituição e Justiça.
Vamos discutir o mérito lá.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Senador, o parecer que foi passado, inclusive tem duas
ADINs, uma do Estado do Espírito Santo e uma do...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Senador Eduardo, nós estamos deliberando sobre colocar em pauta o requerimento para derrubar a retirada
da urgência. Nós não estamos entrando no mérito do
Projeto de Decreto Legislativo nº 85. O mérito, nós
vamos discutir na Comissão. V. Exª colheu as assinaturas para que ele entrasse em regime de urgência e
tirou a discussão que queremos fazer nas comissões.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Podemos fazer a discussão em plenário. O requerimento
de urgência é para trazer a matéria para o plenário. Foi
assinado pelos líderes.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Mas há um entendimento de que não podemos tirar
das comissões de mérito essa prerrogativa. Estamos
trazendo para o plenário uma discussão que temos
que fazer inicialmente na comissão de mérito. Então,
vamos discutir lá...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Os integrantes da Comissão estão aqui presentes e
assinaram o requerimento.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Senador Eduardo, existe um requerimento, Presidente
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Renan, assinado pelos líderes para a retirada da urgência. Então, eu gostaria que V. Exª pudesse fazer a
leitura do mesmo, para que deliberássemos sobre ele.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós faremos isso. Ontem, no entanto,
os líderes partidários...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Mas
o entendimento de ontem foi pelo mérito do projeto,
não pelo requerimento.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB - AL) – Não é o requerimento, porque a apreciação do requerimento antecede a apreciação do
mérito. Nós não podemos apreciar o mérito sem votar
primeiro o requerimento. É o Regimento.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Então, vamos fazer a leitura e colocá-lo em deliberação.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Desculpe, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pois não.
O SR. EDUARO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Qual foi a proposta do Senador Pimentel? A leitura
do requerimento e a votação da retirada da urgência?
Como o Senador Pimentel se manifestou?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Pimentel falou para a Mesa,
e tão logo chegamos aqui para começar a Ordem do Dia
procuramos ouvir alguns Senadores, alguns líderes, para
saber se havia acordo para apreciarmos esse Item 1 da
pauta. A apreciação do Item 1 da pauta significa apreciar primeiro o requerimento e, em seguida, a urgência.
Eu queria comunicar à Casa que hoje estarei
disponibilizando ao Supremo Tribunal Federal as informações que foram requeridas ao Congresso Nacional
em função de mandado de segurança de algum Estado
contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se houver acordo...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Sr. Presidente, se V. Exª me permite.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se houver acordo apreciaremos este e
outros requerimentos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Sem revisão da oradora.) – Se V. Exª me permite,
eu estou informada de que as lideranças não queriam
votar o mérito da matéria, entretanto, se a matéria for
aberta para a votação, nós teremos que analisar primeiro
o requerimento do Senador Flexa Ribeiro, assinado por
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vários Srs. Líderes desta Casa. E o que pede o requerimento do Senador Flexa? A suspensão da urgência,
para que a matéria, polêmica que é, polêmica, possa
ir à Comissão de Constituição e Justiça e o debate se
iniciar por lá, Sr. Presidente. Eu acho que V. Exª poderia
consultar as lideranças, para saber se concordam em
votar o requerimento que suspende a urgência, para que
a matéria vá à CCJ e que se faça o debate lá.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se há acordo para nós apreciarmos
esse requerimento...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, não há acordo. Vamos manter o acordo anterior. Aqui houve um acordo para retirar de votação o
Projeto de Decreto Legislativo. Fizemos aqui um acordo para votar apenas tais e tais requerimentos. Nós
vamos voltar agora?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Mas não é o projeto; é o requerimento.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Mas é que já foi.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Mas é o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento é fundamental na tramitação da proposta, porque ele manda a proposta para
a Comissão de Constituição e Justiça. Então, altera
fundamentalmente a tramitação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Vamos votar o requerimento do Senador Flexa Ribeiro.
Vamos votar o requerimento.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É matéria típica de CCJ.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – É
matéria tem que ir à Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo
que sei, parece-me que o Senador Wellington Dias tem
até o relatório pronto. Quando votamos o requerimento de urgência, nós designamos o Senador Wellington
para ser o Relator, então ele tem o relatório pronto.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, veja só...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Wellington.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – ...
estou com o relatório pronto, mas manifestei uma posição favorável a que não tratássemos do tema aqui.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – O
requerimento.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Está
certo? Não tratássemos do Decreto Legislativo. Estou
com o parecer pronto, mas mesmo assim concordei
em suspender...
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – ...
a votação do Item 1, que é o primeiro item da pauta,
que já é o Decreto Legislativo, para que tivéssemos
aqui mais tempo para o entendimento e não prejudicássemos a pauta prioritária.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, temos
acordo para fazer a leitura do requerimento e entrar na
pauta normalmente. Para isso tem acordo. O restante,
a gente fará o debate na hora oportuna.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB - CE)
– Tem acordo para qual requerimento?
O Líder do Congresso está falando que tem acordo para requerimento. Eu não sei qual é o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A apreciação do Item 1 da pauta requer
uma providência preliminar, que é a votação primeiro
do requerimento do Senador Flexa Ribeiro...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB - CE)
– Do Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... e de líderes partidários que extingue
a urgência ao Projeto de Decreto Legislativo que suspende a decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB - CE)
– Só para eu entender regimentalmente. V. Exª está
colocando que, se há um requerimento de urgência
sobre a Mesa, do Senador Eduardo Lopes...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB - RJ) –
Não, não, retirada de urgência.
O meu não, o meu é o Decreto propriamente dito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício, com a palavra.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB - RJ) – Se
V. Exª me der a palavra...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em seguida ouviremos o Senador Eduardo Lopes.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB - CE)
– Há um requerimento sobre a mesa, sobre essa matéria. Informaram-me – eu não sei – que havia um
requerimento do Senador Eduardo Lopes para que
essa matéria não tramitasse nas comissões e viesse
diretamente para o Plenário do Senado.
O Senador Flexa Ribeiro fez um requerimento
com vários outros líderes para que esse requerimento não fosse votado, a urgência. Há um requerimento
contra a urgência. É o que eu entendi.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não é isso...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB - CE)
– Eu posso me dirigir? Eu queria me dirigir à Mesa,
só para fazer o entendimento para poder orientar minha bancada.
O que eu quero saber de V. Exª é o seguinte: o
que V. Exª está colocando em votação, quer colocar
em votação, é o requerimento prioritário do Senador
Flexa Ribeiro, que tem preferência neste caso, porque
ele é contra a urgência. Ou não tem requerimento de
urgência do projeto do Senador Eduardo Lopes?
É isso o que eu quero saber.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento de urgência do Projeto
de Decreto Legislativo já foi aprovado pelo Senado.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB - CE)
– Eu sei. Então existe um requerimento de urgência. O
Senador Eduardo Lopes está dizendo que não.
Existe um requerimento de urgência!
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB - RJ) Não, não. O Decreto já está na pauta.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB - CE)
– Não, existe um requerimento de urgência. E existe
um requerimento para retirar a urgência.
Eu encaminho para o requerimento de retirada
de urgência do Senador Flexa Ribeiro, só isso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Por conta da urgência aprovada, em função de requerimento de urgência para a apreciação do
projeto de decreto legislativo, nós temos um requerimento do Senador Flexa Ribeiro que extingue a urgência.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– É exatamente isso.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É esse requerimento que ontem não
teve acordo para ser apreciado.
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Se o desejo da Casa for de nós votarmos, se
há acordo, nós apreciaremos. Se não há acordo, nós
deixaremos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Há
acordo para votar o requerimento do Senador Flexa
Ribeiro.
Há acordo.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Há acordo, Senador Wellington Dias?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A posição do Líder da Minoria é no
sentido de que nós votemos.
Consulto os outros líderes partidários.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – PSDB, sim.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSDB também concorda.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Líder do Governo.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O
Democratas concorda, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Democratas concorda.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou ouvindo um a um, todos os Líderes da Casa.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, eu já manifestei a minha posição. A nossa
posição é a manifestada aqui: é de manter o entendimento anterior: faz-se a leitura hoje apenas do requerimento do Senador Flexa. Não se aprecia nem o
requerimento nem o decreto legislativo, está certo? E
em seguida trata-se da pauta que está colocada aqui,
já acertada anteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Wellington está propondo o
seguinte encaminhamento: que nós façamos a leitura
e coloquemos na pauta o requerimento que extingue
a urgência, porque a apreciação do requerimento é
regimental. Nós não temos como apreciar o mérito da
matéria sem apreciarmos, primeiro, o requerimento que
extingue a urgência. Ou seja, nós poderemos acertar
o seguinte encaminhamento, se esse for o desejo da
Casa: fazer a leitura...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, se fizermos a leitura, vamos fazer
votação então. Para que fazermos a leitura se não
formos votar?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Como todos sabem, o processo legislativo caminha mais facilmente pelo acordo, pelo en-
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tendimento. Mas, quando isso não acontece, vota-se.
Não há outro caminho.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Para ajudar no acordo, Sr. Presidente, encaminho o voto
favorável ao requerimento do Senador Flexa Ribeiro.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Então há um único Líder que não concorda, é isso? É o
Senador Wellington. É o único Líder que não concorda.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Eu também não concordo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Dois Líderes.
Eu quero deixar bem claro, Sr. Presidente, porque em outras ocasiões eu vou cobrar isso. Se houver
acordo tem que ser unânime.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu acabei de dizer e queria repetir: se
não houver acordo, nós vamos ter que pautar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Então não há acordo. Duas Lideranças disseram que não
concordam, não há acordo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu faço até um apelo aos Líderes...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se
uma Liderança disser que não concorda, não há acordo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu faço até um apelo aos Líderes para
consensualmente nós estabelecermos um encaminhamento para a matéria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
quero deixar isso como uma prática para outras ocasiões.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Para
deixar claro: se V. Exª ler o requerimento, a única diferença que fará em relação aos Líderes que querem que a
matéria volte à CCJ é que o requerimento, em vez de ser
votado agora, será votado daqui a duas sessões. Só isso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente.
Aqueles que têm vontade de votar pelo encaminhamento da CCJ vão apenas esperar duas sessões
para que ela volte a CCJ, só isso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente. E não haverá deliberação
em sentido contrário.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – É
claro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós poderemos adotar como consen-
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sual encaminhamento essa sugestão do Senador José
Agripino. Acho que é melhor para o bom funcionamento da Casa hoje...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Presidente Renan Calheiros, eu não concordo. Se
fizer a leitura e a votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... que nós façamos a leitura e votemos
daqui a duas sessões.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Eu não concordo. Ou nós fazemos a leitura e a votação ou então...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu prorrogo a sessão pelo tempo necessário para que nós possamos concluir a nossa pauta
de deliberação. (Pausa)
Consulto a Casa que encaminhamento, definitivamente, daremos ao Item 1 da pauta. Vamos apreciar a matéria?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu consulto V. Exª sobre o seguinte: o
que diz o Regimento? Quando se lê uma matéria ou
se lê um requerimento, ele tem de ser votado imediatamente ou há um interstício obrigatório entre a leitura
e a votação? É possível passar diretamente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Neste caso, como a leitura e a apreciação do requerimento são uma medida anterior à votação do mérito, faz-se na hora. O Regimento manda
isso. Em havendo acordo, nós poderemos... Façamos
a leitura do requerimento e fica estabelecido que nós
votaremos daqui a duas sessões. Pode ser esse...
Nós vamos, inclusive, fazer a leitura de duas medidas provisórias que foram aprovadas pela Câmara
dos Deputados.
E eu queria, recuperando a memória da Casa e
do País, lembrar que nós assumimos aqui um compromisso fundamental quando apreciamos a última medida provisória, no sentido de que nós não pautaríamos
nenhuma medida provisória que fosse mandada pela
Câmara com menos de sete dias.
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. Sem
revisão do orador.) – Eu acho que, nessa linha, eu quero
inclusive comunicar a V. Exª que até, já em sintonia –
não necessariamente em harmonia, até porque nós não
combinamos, mas sintonizado –, hoje à tarde, nós não
sepultamos, mas havia uma convocação para apreciação da Medida Provisória 599, em decorrência, principalmente, da falta de acordo em relação à resolução que
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foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Portanto, nós não temos nenhuma sinalização de que
haveria a possibilidade sequer de a resolução, como
saiu da CAE, ser apreciada por este Plenário. Havia
não só a busca de entendimento para mudança, como
a busca de entendimento para eliminar a discordância.
Portanto, nós resolvemos cancelar a reunião de
hoje à tarde da Medida Provisória 599 e não fizemos mais
nenhuma convocação para ela, o que significa dizer que
a Medida Provisória 599 efetivamente morreu, porque,
ainda que ela seja apreciada na semana que vem, ela
não teria a menor chance de cumprir o prazo de sete dias.
Então, não há nenhuma convocação, pelo menos de nossa parte da relatoria, não há mais nenhuma
possibilidade de apresentarmos absolutamente nada,
já que as diretrizes não foram afinadas. Consequentemente, essa medida provisória perdeu o sentido, perdeu a sua eficácia e perdeu a razão de ser apreciada.
Assim, essa é uma das coisas que já vai na linha do
que V. Exª colocou aí na tarde de hoje.
E outra é em relação a esse requerimento, Sr.
Presidente. Creio que é importante que nós votemos
de uma vez por todas. Faz-se a leitura, e vamos fazer
a apreciação em relação a esse requerimento, porque
resolve essa pendência, e aí a gente remete para o
devido encaminhamento, conforme, inclusive, o requerimento apresentado pelo Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Eu insisto, Presidente, que V. Exª
coloque em votação o requerimento. Da mesma forma,
o requerimento que definiu a urgência do projeto de
decreto legislativo foi colocado sem que houvesse entendimento por parte dos Srs. Senadores. Agora, nós
estamos discutindo o requerimento de forma aberta.
Então, eu acho que podemos votar. Se V. Exª conduziu, já que não há acordo para o voto, que o façamos.
É o que eu peço a V. Exª.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu proponho, para nós não... Como esta
matéria divide a Casa e também porque, em função
dos resultados desta sessão, nós vamos ter a pauta
trancada na sequência, eu proponho que nós façamos
a inversão da pauta.
Como esta matéria certamente exigirá verificação
da presença dos Srs. Senadores, que nós façamos a
inversão e acertemos, desde já, que nós faremos a
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apreciação deste requerimento como último requerimento da pauta.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
De acordo, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
O PCdoB vai na linha de V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – É estranho, Presidente, é estranho.
Por exemplo, o Senador Eduardo Lopes está informando
que já existe um relator do projeto de decreto legislativo,
que é o Senador Wellington Dias, que está com o relatório pronto. Se ele vai arguir a inconstitucionalidade do
ato, é mais do que justo, Senador Eduardo Lopes, que
se remeta à Comissão de Constituição e Justiça, mesmo porque o Senador Wellington Dias não deveria ser o
relator, com todo o respeito que tenho ao Senador, pois
ele é parte interessada no projeto de decreto legislativo.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Mas nós já falamos que não é o mérito. Nós não estamos discutindo o mérito da decisão...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Então, não há relatório, porque requerimento não tem
relator.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pelo menos...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Peço aos Srs. Senadores que, por favor,
se dirijam à Mesa. Não é permitido aparte ao Plenário.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Eu sei, Presidente. Eu só estou
arguindo aqui... Eu entendi – e me parece que estou
equivocado – que o Senador Wellington Dias já tinha
o parecer como relator do projeto de decreto legislativo. É estranho, porque o Senador Wellington Dias é
parte interessada no projeto. Teria de haver um relator
neutro, de um Estado que nem ganharia nem perderia representantes na Câmara Federal. Eu acho que
isso seria mais justo. Agora, o Senador Eduardo está
dizendo que não, que ele é relator do requerimento.
Então, pergunto isso à Presidência, porque, pelo que
eu saiba, não há relator de requerimento.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Se
existe isso, é do projeto de decreto legislativo.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Eu
não disse que ele é relator do requerimento, não. Isso
não existe. Ele é relator do decreto legislativo.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – Rio de
Janeiro. Sem revisão do orador.) – Agora, Sr. Presidente, o senhor foi feliz quando colocou: isso divide o
Plenário. Creio que nós não estejamos aqui em número
para deliberar um assunto tão importante, porque ele
vai necessitar de verificação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Casa aceitou a ponderação que eu
fiz no sentido de que nós façamos a inversão, porque,
certamente, como haverá verificação, nós apreciaríamos esse item como último...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – E o
número aqui não representa a Casa na sua totalidade.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... último item da pauta.
Não havendo objeção, será feita a devida inversão da pauta.
Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, eu quero consultar a Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Sem revisão do orador.) – Eu tive uma informação, Sr.
Presidente, de que, com a ausência de V. Exª ontem,
foi apensado um outro projeto ao projeto que estava
tramitando nesta Casa e que, por uma liminar dada
por um Ministro do Supremo Tribunal Federal, essa
matéria ficou suspensa aqui, sustada até a decisão
do Supremo Tribunal Federal.
A informação que eu recebi, Sr. Presidente, é
que, na noite de ontem – V. Exª não estava presidindo os trabalhos –, foi apensado a um projeto que está
paralisado por uma decisão do Supremo.
Eu consulto V. Exª: vai prevalecer a decisão do
Supremo da manutenção da suspensão do andamento
desse projeto, ou V. Exª autorizou a Mesa a dar sequência a esse projeto, independentemente da decisão
do Supremo?
Entendo eu que, se suspensa estava a tramitação
desse projeto – embora eu discorde da posição que
foi tomada pelo Supremo e estou deixando isso muito
claro –, embora eu discorde, a decisão do Supremo
tem de ser cumprida.
Ao se fazer o apensamento, eu consulto a Mesa:
houve andamento do projeto para que esse projeto
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pudesse ser apensado? Ou o apensamento vai ser
retirado, porque ele foi colocado indevidamente no final da tarde e noite de ontem?
Eu consulto V. Exª e consulto a Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria, respondendo à questão que
concretamente levanta o Senador Eunício Oliveira... Eu
queria, concretamente respondendo à questão, Deputado Silvio Costa, que levanta o Senador Eunício Oliveira, dizer que, na sessão plenária realizada ontem,
nós tivemos a satisfação de transferir a condução dos
trabalhos da sessão, tendo em vista a necessidade de
recebermos o Vice-Presidente da República no gabinete
da Presidência do Senado, para irmos, juntamente com
vários Senadores, a uma convenção do PMDB Mulher.
E assumiu, para nossa satisfação, a Presidência
o Senador Mozarildo Cavalcanti, que, atendendo a
uma solicitação da Senadora Ana Amélia, com a manifestação favorável do Senador Rodrigo Rollemberg,
colocou em votação o Item 14 da pauta – o Requerimento nº 377, de 2013 –, de tramitação conjunta, do
Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2013, que altera
a Lei Eleitoral, com outras matérias.
No entanto, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a
Presidência lembra que existe decisão do Ministro Gilmar Mendes, nos autos do Mandado de Segurança nº
32.033, no Supremo Tribunal Federal, interposto pelo
próprio Senador Rodrigo Rollemberg, deferindo pedido
de liminar que suspende a tramitação da matéria até o
julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, mesmo não concordando com a
interferência indevida – e fiz questão de dizer isso aqui
e repeti em várias oportunidades –, com a crescente
judicialização do processo legislativo, eu frisei na oportunidade que não havia como nós não observarmos, não
cumprirmos a liminar e que nós iríamos cumprir a liminar.
Estivemos, juntamente com o Presidente da Câmara dos Deputados, em algumas oportunidades, com
o Ministro Gilmar Mendes, pedindo exatamente agilização no calendário para apreciação desse mandado
de segurança.
Instado aqui, em outras oportunidades, sobre a
votação desse requerimento, eu fiz questão de dizer
que, com relação a essa matéria, havia uma liminar.
Portanto, nós não deveríamos aprovar nada, absolutamente nada que movimentasse a tramitação dessa
matéria, que é o caso do projeto de tramitação conjunta
com outras matérias que tramitam na Casa.
No entanto, por pedido da Senadora Ana Amélia,
com a manifestação favorável do Senador Rodrigo Rollemberg, na minha ausência ontem, foi votado um requerimento para que as matérias tramitem conjuntamente,
contrariando – pasmem – a própria liminar do Supremo
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Tribunal Federal, a qual muitos Senadores foram lá, no
Supremo, apoiar, inclusive o Senador Rodrigo Rollemberg.
Portanto, dessa forma, Senador Eunício Oliveira,
nos termos do art. 48 do Regimento Interno do Senado
Federal, que dispõe sobre atribuições do Presidente do
Senado, no seu inciso VIII – “fazer observar na sessão a
Constituição, as leis e o Regimento” –, combinado com
a art. 412, inciso IV, declaro nula a votação de ontem
referente ao Requerimento nº 377, para fazer cumprir a
decisão judicial e a liminar do Ministro Gilmar Mendes.
Era essa a resposta que eu gostaria de concretizar a V. Exª.
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos ler os requerimentos que
têm pareceres favoráveis. São os itens...
E, conforme pedido pelo Senador Humberto Costa, não havendo objeção do Plenário, que requereu,
nos termos do art. 336 do Regimento Interno do Senado Federal, urgência para o Projeto de Lei nº 132,
da Câmara dos Deputados, que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia.
É o seguinte o Requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento será votado após a
Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há um requerimento do Senador Cyro Miranda e queria submetê-lo à Casa, não havendo objeção.
Pede urgência para a criação de funções comissionadas no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Goiânia, e
dá outras providências.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu ouvi a manifestação de V. Exª a respeito da questão
de ordem encaminhada pelo Senador Eunício. Quero,
em primeiro lugar, registrar que ontem me manifestei favoravelmente ao requerimento da Senadora Ana Amélia,
entendendo que essa matéria estava sobrestada pela
decisão do Supremo Tribunal Federal. Caso a decisão
do Supremo Tribunal Federal fosse favorável à continuidade da tramitação do projeto, os projetos tramitariam
em conjunto. Quero deixar este registro, mas respeito
a decisão de V. Exª, a interpretação dada por V. Exª.
Agora, quero registrar que, se a Mesa entendia
que esse projeto está sobrestado pela decisão do Supremo Tribunal Federal porque, no nosso entendimento,
é claramente inconstitucional, a Mesa não o deveria
ter colocado nem na Ordem do Dia!
Então, é preciso reconhecer uma falha da Mesa
do Senado Federal por ter colocado uma matéria que
entendia como sobrestada na Ordem do Dia. Se nem
a apreciação do requerimento poderia se dar e garantir
um apensamento por afinidade, a Mesa não o deveria
ter colocado na Ordem do Dia.
Entendo como importante a decisão de V. Exª e
o entendimento da Mesa do Senado, mas quero registrar que a minha posição naquele momento foi por
entender que, embora a matéria estivesse sobrestada,
caso a decisão do Supremo fosse favorável à tramitação, esses projetos seriam apensados e voltariam à
Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu agradeço o esclarecimento de V.
Exª, e, como todos sabem, são muitas matérias que
são colocadas na Ordem do Dia e muitas delas não
são submetidas à apreciação. Eu mesmo, em algumas
oportunidades, tinha dito aqui que esse requerimento
contrariava – peço até a cópia das atas –, e fiz questão
de dizer isso aqui em algumas oportunidades, a liminar
concedida pelo Supremo Tribunal Federal.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, primeiro, eu acho
que, por várias razões... Aliás, neste caso aqui da discussão, o Senador Flexa Ribeiro tem razão em apresentar
requerimento para a CCJ e em várias outras situações.
O que está em jogo é uma interferência constante
do Judiciário no Parlamento, independentemente do
mérito que qualquer um tenha aqui; é isso que claramente está acontecendo.
Então, neste caso, eu queria fazer um apelo aqui
também a V. Exª para que se possa tratar com o Presidente do outro Poder, Ministro Joaquim Barbosa, por
tudo isso que está causando aqui, para que se tenha
a apreciação desse agravo e que se tenha um posicionamento. Ou seja, nós aqui estamos numa situação
em que o Congresso para de tratar de temas por conta
de uma posição como esta, como a situação do Plano
Nacional de Educação em relação aos recursos de
royalties e participação. Ou seja, você tem o Supremo
a cada instante tomando decisões que são próprias do
Parlamento. Na verdade, podemos até concordar no
mérito em algumas dessas questões aqui – aqui há
outras que dividem o Parlamento –, mas é o Parlamento que tem que tomar a decisão; é disso que se trata.
Então, eu queria fazer esse apelo para que se
possa pedir agilidade dessas matérias que claramente
extrapolam, como é entendimento deste Parlamento, e
para que tenhamos a normalidade do funcionamento
do Legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Consulto a Casa se não há objeção sobre o requerimento do Senador Cyro Miranda.
Não havendo objeção, nós vamos incluí-lo na
ordem...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Presidente.
Eu gostaria de ter uma informação da Presidência: houve inversão de pauta? Parece-me que eu não...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu coloquei: se não houver objeção...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Mas não há concordância dos Líderes para que haja
inversão de pauta, Presidente. Nós temos que votar
os requerimentos para, depois, fazer leitura da medida provisória. Então, V. Exª consultou, mas não foi
votado isso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Flexa, foi essa a manifestação
que eu recolhi da Casa de que não havia objeção. E, só
para lembrar V. Exª, essa matéria não fica sobrestada
pela existência de medida provisória trancando a pauta.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Mas vamos manter a pauta sem inversão porque, se
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houver necessidade de quórum, V. Exª vai convocar. Se
fizer a leitura da medida provisória, nós não teremos
quórum. Então, eu insisto que se mantenha a pauta...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – No meu encaminhamento eu usei –
achavam que essa matéria era, inclusive, vencida.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Não.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – No meu encaminhamento, eu disse o
seguinte: como essa matéria dividirá pontos de vista
no Senado...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Mas
não houve a concordância, Presidente. Podemos ver
as notas taquigráficas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não houve apenas de V. Exª. Os outros
Líderes todos aquiesceram.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Não houve concordância dos Líderes para inversão de
pauta; me parece que não houve. É só consultá-lo. O
Líder do PSDB não concorda com a inversão da pauta. E aí não vamos poder invertê-la. Vamos manter a
pauta para fazer a votação dos requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A sugestão de encaminhamento do Senador Flexa Ribeiro, ela, na prática, obstrui a deliberação da sessão de hoje, porque eu tinha consultado
o Plenário para invertermos a apreciação dos requerimentos. Nós temos duas medidas provisórias sobre
a mesa. Se não houver acordo no encaminhamento,
eu vou determinar a leitura imediatamente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, 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.) – Presidente, eu estava no
lançamento do Anuário da Educação Básica brasileira e por isso não ouvi as explicações dadas por V. Exª
sobre o arquivamento de um requerimento meu aprovado ontem aqui pelo Plenário.
Eu queria dizer primeiro que a matéria – eu tenho dois anos aqui nesta Casa – tinha lógica, porque
o Projeto nº 14 da Câmara chegou aqui com matérias tramitando no Senado, correlatas, relacionadas
à questão da reforma política. Esse foi o objetivo da
lógica do requerimento. A Mesa deveria ter alertado
porque, diante da decisão do Supremo, teria perdido
a eficácia. Quero perguntar a V. Exª se, julgado o mérito e mantida a proibição, ou liberada a votação, como
fica: se esse requerimento fica anulado ou tenho que
apresentar um outro requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É que a matéria não é nem regimental, é consequência de uma decisão judicial. Quando
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eu vi a resenha da aprovação desse requerimento, a
impressão que eu tive era de que os autores tinham
tirado o mandado de segurança. Porque essa matéria,
a aprovação desse requerimento – como eu tinha dito
aqui – contraria a liminar do Ministro Gilmar Mendes.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Não. Presidente, quero… Justiça se faça. A posição do Senador
Rodrigo Rollemberg não teve nenhuma incoerência. Ele
fez a meu pedido, porque havia coerência, sim, para evitar uma violência à minoria, se votássemos, do jeito que
estávamos votando, o Projeto nº 14 da Câmara Federal.
V. Exª estava aqui no dia da votação. Então, eu penso
que não houve… A atitude dele foi uma atitude de solidariedade, como acontece, normalmente, quando a gente
está aqui apresentando matérias em que um colega faz…
Da mesma forma, agora, apresentei o pedido
para a inclusão numa pauta de um requerimento do
Senador Ciro Nogueira que trata de matéria – de minha autoria, inclusive – que já foi apreciada na Lei do
Simples. Mas o fiz por solidariedade. Ela é contraditória àquilo que eu fiz.
Eu penso que, em alguns momentos, esta posição tem relevância sim. E não pode ser cobrada de
mim incoerência por ter votado a favor do requerimento
do Senador Ciro Nogueira, mesmo que ele seja contraditório àquilo que eu já aprovei aqui, beneficiando
os advogados no Simples Nacional. Isso equivale, no
meu raciocínio, Presidente, à questão relacionada ao
requerimento apresentado ontem, que foi aprovado, e
que V. Exª acaba de arquivar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só comunicar a V. Exª e à
Casa que o requerimento, tão logo cesse a liminar concedida pelo Ministro Gilmar Mendes, será novamente
apreciado, em função da necessidade de nós suspendermos qualquer deliberação em função da vigência
da própria liminar.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agradeço muito as providências e as explicações de V. Exª,
Presidente Renan Calheiros.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Só para esclarecer, Sr. Presidente. Esse requerimento foi apresentado pela Senadora Ana Amélia no dia
em que esse projeto chegou aqui ao plenário do Senado.
Como disse – e quero repetir – o meu entendimento
ao me manifestar naquele momento, já que o requerimento
estava na pauta, era de que… O projeto está sobrestado, não há dúvida nenhuma em relação a isso, porque o
Ministro Gilmar Mendes, corretamente, entendeu que o
projeto era inconstitucional, e nós não poderíamos, jamais,
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por lei ordinária, modificar o entendimento do Supremo
Tribunal Federal sobre matéria constitucional.
A simples apreciação ou aprovação da matéria,
ainda que caiba uma ação direta de inconstitucionalidade, levará prejuízos materiais aos partidos que estão
em formação, porque uma ADI demoraria 30, 40 dias
em tramitação se andasse rápido. E, para partidos que
têm prazo para colher assinaturas até o final de setembro, início de outubro, isso seria um prejuízo irreparável.
Mas, Sr. Presidente, eu quero dizer aqui, de forma muito clara: se equívoco houve, se erro houve e
se a Mesa está anulando o requerimento, está reconhecendo que houve um erro, esse erro é da Mesa
Diretora do Senado, porque não poderia ter colocado
na Ordem do Dia o requerimento de uma matéria que
está sobrestada por uma decisão judicial. Não vamos
trocar responsabilidades aqui. A responsabilidade de
fazer a pauta, de botar na pauta, é da Presidência do
Senado, e se a Presidência do Senado colocou uma
matéria que não poderia ser votada, porque está sobrestada pelo Supremo Tribunal Federal, quem errou
foi a Presidência do Senado.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg,
o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidente. Mário Couto aqui, Presidente. Aqui,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Por favor, Senador Mário Couto, com a palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, primeiro,
eu queria prestar a minha solidariedade ao Senador
Suplicy. O Senador Suplicy foi assaltado, em pleno
show em São Paulo.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não
completei ainda. É porque o Senador Eduardo está mexendo comigo, e eu quero completar o meu raciocínio.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Desculpe-me.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O Senador Suplicy foi covardemente roubado, num show em
São Paulo, e teve que subir ao palco, para poder pedir
que devolvessem, não o dinheiro dele – não sei se era
pouco, devia ser pouco, porque, pelo que eu sei, o senhor
não fez questão do dinheiro –, o senhor fez questão dos
documentos. Aí, o ladrão devolveu os documentos. O
senhor pediu o telefone celular. Aí, ele já não devolveu.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora
do microfone.) – Por enquanto.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ah,
por enquanto. E a quantia em dinheiro V. Exª também
não falou. Por que V. Exª não disse quanto era? Se tivesse dito, quem sabe o ladrão não tentaria negociar
com V. Exª. Talvez, o ladrão viesse negociar com V. Exª.
Então, eu quero prestar a minha solidariedade a V.
Exª e pedir a V. Exª que acompanhe os meus pronunciamentos a favor da nossa segurança pessoal e das
nossas famílias. Associo-me e solidarizo-me com V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Permita-me, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Mário Couto.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra pela ordem, Senador e Líder
José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes
de iniciar a Ordem do Dia, eu requeri a leitura das duas
medidas provisórias que se encontram sobre a mesa,
nos termos do art. 62, §6º, da Constituição e do art. 9º
do Regimento Comum. Portanto, estou requerendo a
V. Exª a leitura das duas Medidas Provisórias: a 597
e a 600, nos termos da Constituição e do Regimento
Comum que assim determinam.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu entendo que o encaminhamento de V. Exª é o
adequado para que demos sequência à Ordem do Dia.
Eu só solicito o posicionamento... Eu posso, já que
começamos a discutir, concluir a leitura do requerimento, fazer a releitura do requerimento que está sobre a
Mesa e, logo após, fazer a leitura da medida provisória.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Requerimento de urgência que dispõe sobre a criação de funções comissionadas no Quadro de Pessoal
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª
Região (foi iniciada a leitura e depois foi interrompida).
A urgência vem da CCJ a pedido, inclusive, do
Senador Cyro Miranda.
Eu vou fazer a leitura para que ele possa ser
apreciado após a Ordem do Dia.
REQUERIMENTO Nº 8/2013, DA CCJ
Nos termos do art. 336, inciso II, combinado
com o art. 338, inciso IV, do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro urgência para o
Projeto de Lei da Câmara nº 51/2012.
Sala de Sessões, 18 de abril.
Senador Waldemir Moka.
O requerimento vem da CCJ e é assinado pela
maioria da Comissão. (Requerimento nº 496, de 2013)
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Então, o requerimento será votado após a Ordem do Dia na forma do disposto no art. 340, inciso II,
do Regimento Interno.
Agora vamos à leitura da Medida Provisória.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– O Senado Federal recebeu os Ofícios n°s 964 e 965,
de 2013, da Presidência da Câmara dos Deputados, submetendo à apreciação desta Casa as seguintes matérias:
– Projeto de Lei de Conversão n° 7, de 2013,
que altera dispositivos das Leis nºs 10.101, de
19 de dezembro de 2000, que “dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, e 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que altera a legislação do imposto
de renda das pessoas físicas” (proveniente da
Medida Provisória n° 597, de 2012); e
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– Projeto de Lei de Conversão n° 10, de 2013, que
altera as Leis n°s 12.409, de 25 de maio de 2011,
12.793, de 2 de abril de 2013, que dispõe sobre
o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste –
FDCO, constitui fonte adicional de recursos para
ampliação de limites operacionais da Caixa Econômica Federal, 12.462, de 4 de agosto de 2011,
5.862, de 12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7
de janeiro de 1992, 12.096, de 24 de novembro de
2009, 12.663, de 5 de junho de 2012, 11.314, de
3 de julho de 2006, 12.487, de 15 de setembro de
2011, e 11.941, de 27 de maio de 2009; altera os
prazos constantes da Lei n° 12.249, de 11 de junho
de 2010; e altera a Medida Provisória n° 2.170-36,
de 23 de agosto de 2001, e o Decreto-Lei n° 3.365,
de 21 de junho de 1941; e dá outras providências
(proveniente da Medida Provisória n° 600, de 2012)
São os seguintes os Projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com referência aos Projetos de Lei de Conversão n°s 7 e 10, de 2013, que acabam de ser lidos, a
Presidência comunica ao Plenário que os prazos de
45 dias para apreciação das matérias encontram-se
esgotados; e os de suas vigências foram prorrogados
por Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-ão em 3 de junho. Estão assim dentro
dos prazos estipulados.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui as matérias na Ordem do Dia da presente sessão deliberativa.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Eduardo Lopes, pela ordem.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Aproveitando até
que o nobre Senador Flexa está à Mesa – nós discutimos aqui a questão do decreto legislativo, a questão
do requerimento, da retirada de urgência do Senador
Flexa –, podemos fazer o seguinte, Senador Flexa: nós
podemos votar o requerimento. Retiramos a urgência
da matéria, e ela vai para a CCJ, com o compromisso
de nós a pautarmos o mais rápido possível, na próxima semana. E, deliberado, discutido, votado lá, nós
também já aprovamos o requerimento de urgência
para ela vir para cá.
Essa é a proposta.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– O Presidente Renan estava fazendo uma condução.
Houve um questionamento do Senador Flexa, e agora
o Senador Eduardo Lopes faz uma nova proposta de
encaminhamento.
É óbvio que, se houver acordo do Plenário, nós
podemos... Eu peço um posicionamento dos Líderes.
Se houver entendimento...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Sr. Presidente, veja bem, a proposta que o
Senador Eduardo apresenta diz respeito à votação na
CCJ, na semana que vem. O Presidente da CCJ nem
em plenário está.
Eu acho que a gente poderia fazer um acordo
– eu sugiro ao Senador Eduardo – para votar o mais
breve possível.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Foi isso que eu disse.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Marcar data aqui na ausência do Presidente
da CCJ não pode.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Eu
não marquei data, não. Eu disse o mais rápido possível. Se possível, na próxima semana, até porque há
feriado na próxima semana. Eu disse o mais rápido
possível. Se possível, na próxima semana.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma
vez superada a leitura das duas MPs, a pauta está
trancada.
Vamos entrar nos requerimentos que são aqueles
que estão trancados. Está na ordem: do item 10 em
diante e, ao término...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Só esclareço ao nobre Líder José Pimentel que
essa matéria que está sendo levantada pelo Senador
Eduardo Lopes – e também houve manifestação – não
está trancada. Ela pode ser apreciada, sim, se houver
entendimento a qualquer tempo, porque ela não está
trancada com a leitura da medida provisória.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, o Senador Flexa, que foi quem fez
o questionamento ainda há pouco.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – O Senador Eduardo Lopes está propondo que votemos o requerimento
que tira...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu peço a atenção dos Líderes porque o Senador Flexa, que fez um questionamento, está pedindo
pela ordem para apresentar, parece-me, uma nova
proposição. Por gentileza.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Não.
Estou indo ao encontro da proposta do Senador Eduardo Lopes, que propõe que votemos o requerimento
que retira a urgência do Projeto de Decreto Legislativo
nº 85, que ele seja encaminhado à CCJ e, lá na CCJ,
é evidente, Senador Eduardo Lopes, sob o comando
do Presidente Vital do Rêgo, seja dada a tramitação
mais rápida possível.
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – É
a proposta.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Agora, quem vai definir a tramitação lá é o próprio
Presidente.
Vamos fazer o acordo que o Senador Eduardo
Lopes propõe e com o qual estou de acordo.
Consulto os meus pares se podemos fazer, então, a votação do requerimento, retirando a urgência
do projeto de decreto legislativo.
É isso, Senador Eduardo?
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
O.k. Eu disse: vamos votar o mais rápido possível. Se
possível, na semana que vem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não;
aí, não. O mais rápido possível, não.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Se possível.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – O
mais rápido possível, desde que... O mais rápido possível lá na CCJ, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Deixem a Mesa entender.
Há outros Líderes inscritos, inclusive o Líder
Wellington.
O que o Senador Flexa está propondo, a partir de uma proposição do Senador Eduardo Lopes, é
que se faça a apreciação do item 1 plenamente? Do
requerimento?
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Retirada de urgência.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A retirada de urgência.
Senador Wellington Dias, com a palavra.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Aprovamos o requerimento do Senador Flexa.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Eu quero aqui saudar o Senador
Eduardo Lopes pela compreensão que teve. É uma
honra tê-lo na nossa Bancada, e é por isso que estamos aqui com ele.
Eu quero só chamar a atenção, Sr. Presidente.
O que ele está propondo é que, na verdade,
seja colocado em votação o requerimento do Senador
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Flexa Ribeiro. Temos aqui compromisso de aprová-lo.
Aprovando, é retirada a urgência do item 1 da pauta.
Portanto, ele sai da pauta.
O apelo que faço a todos os partidos, que é o
apelo que ele faz também, é que se tenha na CCJ – a
compreensão dele é que precisa ser apreciado na CCJ
antes de vir para cá – atenção para dar prioridade a
esse projeto. É isso.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Se não há objeção, a Mesa fará a leitura do requerimento que retira a urgência.
Vamos fazer a votação, e, aprovado por entendimento, ele segue para a CCJ, e lá vai se tentar dar
celeridade.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) –
Item 1 da pauta:
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
9.495, que redefine o número de Deputados
Federais, Estaduais e Distritais.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Há, sobre a mesa, requerimento de que passo
a fazer leitura.
Nos termos do inciso II, do art. 352, do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos a retirada da urgência para apreciação
do Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de
2013, que susta os efeitos da resolução administrativa do TSE nos autos da Petição nº
9.495, que redefine o número de Deputados
Federais, Estaduais e Municipais.
Os Líderes assinam, e atende os termos regimentais.”
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Ponho em votação o requerimento de extinção
da urgência do projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria retorna a exame na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – E a pauta segue a partir do item 1, que acabamos de apreciar
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Queria cumprimentar o entendimento do Senador Flexa. Queria agradecer a compreensão de V. Exª,
que ajuda a fazer o entendimento junto aos Líderes.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, pela ordem. É só para parabenizar V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – O Senador Renan,
eu contei no meu relógio, em 1h15, não conseguiu fazer o acordo, e V. Exª em dez minutos conseguiu. Eu
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não sei o que V. Exª tem que conseguiu tão rápido isso.
Foi discutido por duas horas, e V. Exª chega e, em dez
minutos, resolve logo.
Então, eu quero deixar registrado nas notas taquigráficas deste Senado a capacidade de acordo que
V. Exª tem. E viva o Acre!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Não tenho essa capacidade.
Agradeço as palavras generosas de V. Exª, mas
o fato é que houve um esforço do Presidente Renan e
dos Líderes, mas quem nos ajudou a encontrar a solução foi o próprio proponente do requerimento, o Senador Eduardo Lopes, que trouxe uma proposta nova. E,
com a posição nova do autor do requerimento e com
a compreensão do Senador Flexa, nós atendemos.
Houve um esforço do Presidente Renan e dos Líderes, mas eu apenas encaminhei uma posição nova
do proponente do requerimento, Senador Eduardo Lopes. Para fazer justiça, faço este comentário.
Pelo entendimento, por conta de termos feito a
leitura da medida provisória, vamos seguir na pauta
a partir do item 10, conforme solicitado pelo Líder do
Governo no Congresso, Senador José Pimentel, à
exceção do item 15, porque, parece-me, não houve
entendimento. Então vamos apreciar os itens em que
chegamos a um entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 10:
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.157, de 2012, do Senador Vital do Rêgo, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 123, de 2011, com o Projeto de Lei do Senado nº 559, de 2011, por
regularem matérias correlatas – Lei Geral de
Telecomunicações.
Votação do requerimento.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Vamos apreciar em globo os Itens 11, 12 e 13
por entendimento de Liderança.
Votação, em turno único, dos Requerimentos
nºs 378 e 379, de 2013, do Senador Anibal
Diniz, e 380, de 2013, do Senador Armando
Monteiro, solicitando que o Projeto de Lei do
Senado nº 67, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
sejam ouvidas, também, respectivamente, as
Comissões de Desenvolvimento Regional e
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Turismo; de Assuntos Sociais; e de Assuntos
Econômicos.
São os seguintes os itens na íntegra:
Item 11:
REQUERIMENTO Nº 378, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
378, de 2013, de autoria do Senador Anibal
Diniz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 67, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
sejam ouvidas, também, respectivamente, as
Comissões de Desenvolvimento Regional e
Turismo; de Assuntos Sociais; e de Assuntos
Econômicos (logística reversa de veículos automotores).
Item 12
REQUERIMENTO Nº 379, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
379, de 2013, de autoria do Senador Anibal
Diniz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 67, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
sejam ouvidas, também, respectivamente, as
Comissões de Desenvolvimento Regional e
Turismo; de Assuntos Sociais; e de Assuntos
Econômicos (logística reversa de veículos automotores).
Item 13:
REQUERIMENTO Nº 380, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
380, de 2013, de autoria do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 67, de 2013, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, sejam ouvidas, também, respectivamente, as Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo; de Assuntos Sociais; e
de Assuntos Econômicos (logística reversa de
veículos automotores).
O projeto trata de logística reversa de veículos
automotores.
Votação em globo dos requerimentos.
Não havendo objeção, vamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 14 da pauta:
REQUERIMENTO Nº 381, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
381, de 2013, do Senador José Pimentel, solicitando que, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 275, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida também a de Assuntos Econômicos.
O projeto susta dispositivo de resolução do Conselho de Gestão da Previdência Complementar.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu gostaria, por zelo, de consultar os Líderes e
o Plenário se realmente não há acordo sobre o item
15, que solicita que, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 86, de 2013, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida também a Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa.
Ele trata de atividades e serviços públicos durante greves. No fundo, ele encaminha esta matéria para
mais uma Comissão: a Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa. É apenas para encaminhar
a matéria a mais uma comissão.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não, Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, obrigatoriamente
esse projeto de decreto legislativo virá ao plenário da
Casa; ele não é terminativo. Portanto tramitar em outra
Comissão eu não vejo muito problema, não.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Esse é o entendimento. Foi só por excesso de
zelo. É a tramitação de uma matéria que eu sei que
é polêmica, importante, em mais uma comissão da
Casa, mas a decisão se dará, finalmente, no plenário.
Penso que não há impedimento.
Já que não há outra manifestação, vamos à apreciação do item 15.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 15:
REQUERIMENTO Nº 382, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento 382,
de 2013, do Senador Randolfe Rodrigues, so-
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licitando que, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 86, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida também a de Direitos Humanos e
Legislação Participativa.
Esse decreto susta o decreto sobre atividades e
serviços públicos durante greves.
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, na realidade é para que eu possa me
manifestar sobre um requerimento de minha autoria,
o nº 16. Estou pedindo a retirada de pauta em função
de entendimento que eu tive com V. Exª em reunião
anterior, sobre matéria que trata de Zona de Processamento de Exportação.
Portanto, cumprindo o entendimento com V. Exª,
peço a retirada de pauta do Requerimento nº 16.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª.
Hoje ainda me procurou a Senadora Lídice afirmando que havia conversado com V. Exª e outros
colegas e que V. Exª havia reafirmado que não tinha
intenção de descumprir o acordado. Como é o próximo item, vou atender ao pedido de V. Exª logo após
apreciação do Item 15.
Em votação, o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 16:
REQUERIMENTO Nº 383, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 383, de 2013, do Senador Eduardo Braga,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 764, de 2011 e 316, de
2012, por regularem matéria correlata (Zonas
de Processamento de Exportação).
O item 16 da pauta eu retiro. Faço a retirada
apreciando o requerimento de autoria do Senador
Eduardo Braga.
Leio o requerimento encaminhado à Mesa, pelo
Senador Eduardo Braga:
Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada em
caráter definitivo do Requerimento 383, de
2013, de minha autoria, que solicita a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado
nºs 764, de 2011, e 316, de 2012.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Esse requerimento cumpre um acordo verbal
feito pelo Senador Eduardo Braga com a Senadora
Lídice e comigo, quando da apreciação de uma matéria de interesse dos nossos Estados e nossas regiões.
Em votação o requerimento de retirada, apresentado pelo Senador Eduardo Braga.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Esse item é retirado da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 17:
REQUERIMENTO Nº 384, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
384, de 2013, de autoria do Senador Eduardo Amorim, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 90, de 2012, dos
Projetos de Lei da Câmara nºs 114, de 2005;
40 e 106, de 2007; 143, 182 e 193, de 2008;
12, 55, 57, 75 e 99, de 2009; e dos Projetos
de Lei do Senado nºs 42, 154, 542, 625 e 735,
de 2007; 190 e 340, de 2008; 1, 54, 135, 408
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e 429, de 2009; 55, 125, 180, 274, 276 a 283,
de 2010; 6, 65, 271, 439, 452, 460, 463 e 470,
de 2011; 97, 209 e 371, de 2012, a fim de que
tenha tramitação autônoma (altera início de
prazo decadencial no direito do consumidor).
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 18:
REQUERIMENTO Nº 386, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
386, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 14, de 2010, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e Legislação Participativa (tipifica crime a omissão
de autoridade policial nos casos de violência
contra mulher).
Votação do requerimento.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Nos itens 19...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Desculpe, o Requerimento é de 2013, o Requerimento nº 386, de 2013, e o Projeto de Lei é de nº 14,
de 2010. Com a correção.
Com a palavra, V. Exª, Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nos
próximos itens da pauta 19, 20, 21, 22 e 23, eu encaminhei o pedido de desistência do Projeto nº 124, de 2013.
Então eu gostaria que, ao votar os requerimentos, considerassem a desistência do Projeto nº 124,
que consta nesses itens.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Vamos apreciar o requerimento de V. Exª, então,
Senador Wellington Dias, antes de apreciar o item 19
e os seguintes.
Requerimento de autoria do Senador Wellington Dias:
Requeiro a retirada, em caráter definitivo, do
Projeto de Lei do Senado 124, de 2013, complementar, que dispõe sobre o quórum de aprovação de convênios, que conceda a remissão
dos créditos tributários contidos em decorrência
de benefícios e incentivos fiscais ou financeiros,
instituídos em desacordo com a deliberação prevista no art. 155, §2º, inciso XII, alínea “g”, da
Constituição, e para a restituição dos referidos
benefícios, nos termos da legislação aplicável.
Altera a Lei Complementar 101, de 4 de maio
de 2000, que estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, de minha autoria.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Esse requerimento, de autoria do Senador
Wellington Dias, está em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Agora vamos apreciar os Itens 19 e 20, obviamente sem considerar os itens que foram alterados
em função da aprovação do requerimento de autoria
do Senador Wellington Dias.
Requerimentos nºs 387 e 388, de 2013. Itens
19 e 20.
Votação, em turno único, dos Requerimentos
nºs 387 e 388, de 2013, respectivamente, dos
Senadores Ruben Figueiró e Francisco Dornelles, solicitando o desapensamento dos Projetos
de Lei do Senado nº 591, de 2011, e nº 86, de
2012, das seguintes matérias: Projetos de Lei
do Senado nºs 150, de 2005; 240, de 2006; 90,
180, 298, 414 e 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, 75, 538,
591 e 719, de 2011; 62, 86, 99, 113, 135, 170,
375, 376 e 382, de 2012, todos Complementares. Trata-se de incentivos e benefícios fiscais.
São os seguintes os itens na íntegra:
Item 19:
REQUERIMENTO Nº 387, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
387, de 2013, do Senador Ruben Figueiró, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 591, de 2011 - Complementar,
das seguintes matérias: Projetos de Lei do Senado nºs 150, de 2005; 240, de 2006; 90, 180,
298, 414 e 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, 75, 538 e
719, de 2011; 62, 86, 99, 113, 135, 170, 375,
376; 382, de 2012, e 124, de 2013 - todos Complementares (incentivos e benefícios fiscais).
Item 20:
REQUERIMENTO Nº 388, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
388, de 2013, do Senador Francisco Dornelles,
solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 86, de 2012 - Complementar, das
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seguintes matérias: Projetos de Lei do Senado
nºs 150, de 2005; 240, de 2006; 90, 180, 298,
414 e 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, 75, 538, 591 e 719, de
2011; 62, 99, 113, 135, 170, 375, 376; 382, de
2012, e 124, de 2013 - todos Complementares
(incentivos e benefícios fiscais).
Votação, em globo, dos requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados os itens 19 e 20 da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 21, onde vamos fazer alteração, conforme
requerimento aprovado do Senador Wellington Dias.
Votação, em turno único, do Requerimento nº 389,
de 2013, do Senador Alvaro Dias, solicitando a tramitação conjunta das matérias do requerimento, que agora
passa a ser exclusivamente do Senador Alvaro Dias.
É o seguinte o item na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 389, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
389, de 2013, do Senador Alvaro Dias, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 240, de 2006; 99 e 375, de
2012; e 124, de 2013 – todos Complementares,
por regularem matéria correlata (incentivos e
benefícios fiscais).
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Os Itens 22 e 23 ficam prejudicados, em decorrência da aprovação do requerimento do Senador
Wellington Dias, por se tratarem de matéria correlata.
São os seguintes os itens prejudicados:
Item 22:
REQUERIMENTO Nº 390, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
390, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando a tramitação conjunta do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2013 - Complementar, com as seguintes matérias: Projetos de Lei
do Senado nºs 150, de 2005; 90, 180, 298, 414
e 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, 75, 538, 591 e 719, de
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2011; 62, 86, 113, 135, 376 e 382, de 2012, todos Complementares, por regularem matéria
correlata (incentivos e benefícios fiscais).
Item 23:
REQUERIMENTO Nº 414, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
414, de 2013, do Senador Ricardo Ferraço,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 124, de 2013, com o Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2012, ambos
Complementares, por regularem matéria correlata (incentivos e benefícios fiscais).
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 24:
REQUERIMENTO Nº 419, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
419, de 2013, do Senador Paulo Davim, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 193, de 2011; e 426, de 2012,
por regularem matéria correlata (destinação
das receitas das multas de trânsito).
Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 25:
REQUERIMENTO Nº 421, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
421, de 2013, do Senador Wellington Dias,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 101, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (dispõe sobre o
exercício da profissão de Físico).
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 26:
REQUERIMENTO Nº 424, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
424, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
246, de 2009, além das Comissões constantes do
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despacho, seja ouvida, também, a de Educação,
Cultura e Esporte (cobrança de couvert artístico).
Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 27:
REQUERIMENTO Nº 425, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
425, de 2013, do Senador José Agripino, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 154, de 2013, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (alienação fiduciária de veículo).
Em votação o requerimento.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O item extrapauta que foi acordado, e vamos,
assim, concluir a Ordem do Dia, trata do Requerimento
489, de 2013.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 489, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 489, de 2013, de autoria do Senador Ciro
Nogueira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado 105, de 2011-Complementar, dos Projetos de Lei do Senado nºs
242, 481 e 701, de 2007; 467, de 2008; 90,
de 2010; 344, de 2011; e 136, de 2012, todos
Complementares, a fim de que tenham tramitação autônoma. A matéria trata da inclusão
de serviços advocatícios entre aqueles que
podem optar pelo Simples Nacional.
Essa matéria, inclusive, foi objeto de uma apreciação na reunião da Mesa hoje.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Ciro?
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Eu
apresentei hoje, pedi que fosse incluído na Ordem do Dia...
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
... um requerimento de urgência para o Projeto 132.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu informo a V. Exª que está sobre a mesa a
solicitação de V. Exª. Eu, tão logo encerre a Ordem do
Dia, vou apreciar, porque o momento de apreciá-lo é
exatamente após a Ordem do Dia.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – O.k.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Vou fazer agora.
Então, 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 57, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 428, de 2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de
autoria do Deputado Gilmar Machado, que
altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para disciplinar o rateio entre
empregados da cobrança adicional sobre as
despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
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
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
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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 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)
Segunda 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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Segunda 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 Tran-
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sitórias 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.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Segunda 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.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a 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
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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.
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 (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Passo à apreciação de matéria sobre a mesa.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
quero fazer um registro importante.
Hoje, pela manhã, nós da Frente da Família estivemos reunidos, até mais ou menos onze e meia da
manhã, com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Foi uma reunião importante, porque ouvimos o Ministro, mais uma vez, a respeito desse projeto Rede Cegonha, esse programa lançado pelo Governo Federal.
Ouvimos o Ministro também sobre o programa
da admissão de médicos formados em outros países
que vão ser trazidos ao Brasil para áreas remotas. Mais
importante, Senador Jorge Viana, que governou o Acre
e sabe quantas áreas remotas há no seu Estado, na
área da Amazônia, é que ao sujeito que tem doutorado ou que tem um curso de mestrado, certamente,
não apetece estar perto de um doente que está na
Amazônia ou que está mesmo em Baixo Guandu, no
interior do meu Estado, onde está o Vereador Lucas
Cigano, com a sua família inteira, agora, ou que está
em qualquer região remota do Nordeste, que está dis-
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tante dos grandes centros. Eu acho que, se um médico
com doutorado e com grandes especializações estiver
longe do doente, essas especializações não valerão
nada. Médico bom é médico perto do doente.
Os critérios colocados pelo Ministro, Senador
Humberto Costa, são absolutamente importantes,
como o reconhecimento do curso para dar a esse médico a possibilidade de ir a qualquer lugar neste Brasil
que ele desejar. É preciso que ele se submeta a uma
prova. Fora disso, não. Vai se estabelecer um prazo
de dois ou três anos num lugar de onde ele não pode
se movimentar, pois tem de ficar tão somente na área
para onde veio.
São médicos brasileiros também formados em
outros países, pois lhes falta oportunidade aqui. Infelizmente, há poucos médicos, mas a entrada para a
universidade para a formação de médicos neste País
é muito difícil ainda pela via do chamado vestibular,
que espero em Deus seja extinto um dia.
Tratamos com ele sobre a questão do aborto. E
a posição do Ministro é absolutamente firme, como é
firme a posição do Governo, com a Presidente Dilma
segurando a posição que foi tomada conosco na época
da eleição, na época do segundo turno.
Por isso, Sr. Presidente, eu faço este registro, que
é um registro importante, porque foi uma reunião em
que pudemos ouvir, questionar e ter os nossos questionamentos respondidos pelo Ministro da Saúde, o
Ministro Padilha, o que nos fez muito bem.
Encerro, dizendo o seguinte: num País que convive com a violência das drogas, o grande drama das
casas de recuperação – e hoje a Câmara votou a
nova lei de drogas do País, Senador Pinheiro, e com
alguns avanços –, o grande cancro é a resolução que
está na Anvisa.
A Resolução da Anvisa diz que, num País como
este, em que os drogados estão vivendo num esgoto,
debaixo de pontes e viadutos, como ratos em esgotos,
para você tirá-los de lá e levá-los para uma instituição
de recuperação, a instituição precisa ter azulejos nas
paredes, beliches de ouro, fogão e panelas de prata,
senão você não está habilitado, no exercício do seu
sacerdócio e do amor à vida humana, que é o mais
importante, a tirá-los da rua.
Por isso o Ministro constituiu, juntamente conosco
– esta informação é importante –, com a Frente da Família, uma comissão para fazer uma minuta mudando
a resolução da Anvisa, para que ela pare de perseguir
as comunidades terapêuticas, que são os únicos que
estão na ponta, fazendo alguma coisa neste País para
quem está nas ruas, jogado, envolvido com as drogas.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Antes de dar a palavra ao Senador Mário Couto,
que é o primeiro inscrito e vai fazer uso da palavra tão
logo eu inicie, eu só vou aprovar, dando sequência ao
entendimento que tivemos durante a Ordem do Dia,
dois requerimentos que estão sobre a mesa e que ponho à apreciação do Plenário.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento de urgência nº 495, de 2013, lido no Período do
Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara nº 132,
de 2012, encaminhado pelo Senador Humberto Costa
e Líderes, que trata do Projeto nº 132, de 2012, que
dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo
delegado de polícia.
A aprovação deste requerimento, obviamente, vai
incluir a matéria nas sessões subsequentes.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria entrará na Ordem do Dia, na forma
regimental.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, eu queria...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento de urgência nº 496, de 2013, lido no Período do
Expediente, que trata do Projeto, na Câmara, nº 51,
de 2012, que dispõe sobre a criação de funções comissionadas no Quadro de Pessoal da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Convido, para fazer uso da palavra, por solicitação, pela Liderança, e pediu para fazer uso da palavra
como primeiro orador, o Senador Mário Couto.
É isso, Senador? Ou V. Exª queria fazer alguma
intervenção antes?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – Eu ia declinar da minha fala, mas resolvi falar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, V. Exª.
Em seguida, seguimos com a ordem de oradores inscritos.
O primeiro orador inscrito...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exa
me permite um aparte?
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já,
Senador?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– O Senador Antonio Carlos Rodrigues é um inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Só
para eu fazer a minha apresentação.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Só
para agradecer a palavra de V. Exa...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ah,
pois não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... e
dizer que, quando V. Exa fala assim, em tom de tranquilidade e calma, como há pouco falou comigo, as
coisas ficam melhores. Eu recomendo a V. Exa que,
mesmo quando coloca o seu espírito de indignação,
fale sempre no tom que comigo há pouco conversou.
Mas eu agradeço a sua solidariedade. E quero dizer
que a pessoa que levou a minha carteira e o meu celular devolveu, pelo menos, os documentos, atendendo
a um pedido meu e da Daniela Mercury. E, se quiser,
ainda, devolver o celular, eu poderei até retirar o boletim de ocorrência que fiz com respeito a ele. Isso será
uma coisa propícia e, às vezes, em nações civilizadas,
acontece. Já aconteceu comigo no Brasil mesmo, em
outra ocasião, quando na frente do Parque Ibirapuera,
um dia, levaram o meu celular, e eu consegui a recuperação. E tenho esperança de que consiga, também,
desta vez. Muito obrigado.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Eu aposto
que foi uma criança de 17 anos que levou a carteira dele.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não,
foi um rapaz, provavelmente, maior de 18 anos. Mas
só na hora em que se descobrir, mesmo, está bem?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Há um orador na tribuna. Mas é um entendimento inédito aqui, no Senado, e muito bom, salutar.
Tivemos, primeiro, na Ordem do Dia, e, agora, tivemos um fato inédito de um aparte antes do início do
pronunciamento. Mas todo dia eu aprendo um pouco
mais aqui, no Senado.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Sr. Presidente, e eu gostaria realmente de ouvir o Senador
Mário Couto fazer um discurso nessa entonação do
Senador Suplicy, porque eu já vi tudo na vida, só faltava ver chover para cima.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – É um apelo, Senador Mário Couto. O senhor
nunca recebeu tantos apelos aqui como hoje.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – É
verdade.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra V. Exa, Senador Mário Couto.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Senador Suplicy, pode crer, sem nenhuma demagogia,
que eu o admiro. Eu quis prestar solidariedade a V. Exa
e vou lhe dizer por que eu fiz isso – e o Magno Malta
está me escutando em pé. Porque ontem, meu querido Senador Magno Malta, eu fazia um discurso sobre
a maioridade penal, e o Senador Suplicy, no final do
meu discurso tão empolgado – eu fiz o máximo para
ver se eu podia tocar os Senadores, as autoridades
brasileiras, e vou repetir o meu discurso hoje –, o Senador Suplicy olhou para mim, pediu a palavra e disse
assim: “Não tem solução. Isso aí está liquidado. Não
tem solução.” Aí fui para a casa pensando, pensando.
Quando abro a Internet, está lá: “Senador foi roubado
pelo menor (...).” Foi menor, sim, senhor, Senador. Foi
um menor que o assaltou. Abra a Internet hoje que o
senhor vai ver, Senador. Aí, então, eu disse: olha o
castigo que deram ao Suplicy, rapaz!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Por
isso é que quero conversar com ele e lhe propor uma
pena alternativa.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Um homem
travestido de criança levou a carteira dele.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Foi
imediata a resposta que os larápios deram a ele. É por
isso, Senador Suplicy, que muitas vezes eu aumento
a minha voz aqui. É para ver se o senhor me escuta,
se o senhor leva alguma mensagem à nossa querida
Presidente. Mostre a ela que o nosso Brasil está sendo assaltado pelos menores. Lá, desce do morro um
bandido para fazer um acordo com um menor, para
aquele menor roubar para ele. Porque não pega nada
com o menino, Senador Suplicy. Esse é que é o meu
problema.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador
Mário Couto, o Brasil não está sendo assaltado por
menores. Menor toma mamadeira, chupa chupeta,
dorme em berço e a mãe tem de trocar a fralda dele.
São homens travestidos...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – De
menores.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – ...por
causa de um texto horroroso. É só para informar, mais
uma vez, porque o Brasil está ávido, agora, pelo seu
discurso. Este é que é o debate do País. Noventa e
seis por cento da população brasileira, que chora,
que clama, que se angustia nas ruas pedindo providências, é obrigada a ouvir o Sr. Gilberto Carvalho na
televisão dizendo: “Nós somos contra.” Mas, como é
que se resolve? “Nós somos contra.” Mas qual é a solução, Ministro? “Nós somos contra.” Mas como é que
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faz, Ministro? “Nós somos contra.” Cuidado, porque a
resposta poderá vir o ano que vem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – É
verdade, Senador.
Olha aqui, Brasil. Olha aqui, Senador, o senhor
sabe o que é isso? Olhe o que eles resolveram fazer. Olhe o que resolveram fazer neste País, Senador
Suplicy, olhe aqui. Em cada ponto em que acontecer
um assalto, eles estão colocando uma placa: “Aqui fui
assaltado.”
Aonde nós chegamos, Senador?
Estou apresentando
Eu estou apresentando um projeto, Senador Suplicy. Tenho certeza de que V. Exª não vai decepcionar
o povo paulista. Estou apresentando um projeto, porque
eu sou daqueles Senadores que faço o meu discurso,
mas eu sempre dou uma iniciativa às soluções dos
problemas que trago a esta tribuna.
Agora mesmo eu recebi a notícia, Senador Flexa Ribeiro, de que o Ministério Público do nosso Estado já abriu investigação para ver os verdadeiros
assaltantes da Federação Paraense de Futebol. Foi
um grande ganho para o meu pronunciamento aqui.
As autoridades do meu Estado, do Ministério Público, estão de parabéns, porque ouviram na Rádio ou
viram na TV Senado o meu pronunciamento em relação à Federação Paraense de Futebol e abriram,
imediatamente, uma investigação para saber o que
acontece dentro da Federação Paraense de Futebol,
que tem um mandatário que, simplesmente, vive ali
dentro há 15 anos.
E eu faço hoje à tarde, Senador, a Proposta de
Emenda à Constituição que dá nova redação ao art.
228, da Constituição Federal. Como são três projetos
que vou apresentar, eu vou ler apenas um pouco de
cada um.
A Mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulga a seguinte emenda
ao texto constitucional:
Artigo único. O art. 228 da Constituição Federal
passa a viger com a seguinte redação:
Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezesseis, sujeitos às normas da legislação especial.
Nós vamos debater isso aqui. Sei que há outros
projetos aqui. Lanço este novo, quentinho. E vamos
seguir ele passo a passo, mesmo que se tenha que
se unir aos outros, ao do Senador Arruda. Temos que
discutir nesta Casa. Eu não admito que o Senado Federal viva alheio a esse problema tão grave no País.
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Nós não podemos cruzar os braços para aquilo que
se vê, Senador Malta. Nós estamos vendo com nossos próprios olhos.
Ou nós estamos esperando que isso possa acontecer com cada um de nós para tomar providências?
As estatísticas mostram, os números mostram.
Na Inglaterra, é de 10 anos, meu caro Senador
Malta. Os únicos países da América Latina e talvez do
mundo que ainda estabelecem 18 anos para a maioridade são o Brasil e o Peru. São os únicos dois. No
resto do mundo é de 15, 14, 10, 11. Há até de 7 anos.
Parece-me que na Costa Rica, 7 anos de idade! Nós
não estamos no outro mundo. Nós já passamos pelo
outro mundo. Nós estamos na era da Internet. Nós estamos vivendo um novo mundo em que criança de 10
anos significa, no passado, um adulto de 20 anos de
idade, Senador. E nós temos que atentar a isso. Nós
temos que fazer alguma coisa neste Senado. Este Senado não pode ficar omisso a essa questão importante,
que mata nas ruas.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Concede-me um aparte, Senador?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pois
não, Senador.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Eu quero
parabenizar V. Exª pela importância. É muito importante quando se tem um coro, e o coro vai crescendo.
A movimentação, o exército daqueles que fazem coro
com essa matéria, vai tomando corpo. E V. Exª falou
uma coisa muito importante: este Senado não pode
se fingir de surdo, ficar fingindo de surdo, fingindo
de cego. Há milhões de pessoas nos vendo agora e
milhões de pessoas que, daqui a pouco, vão para os
telejornais e vão ver as barbaridades, e barbaridades
acontecendo nas pequenas e nas grandes cidades.
Os países do mundo têm faixa etária. A minha proposta, Senador Mário, mais uma vez, eu vou explicitar. A
minha proposta não trata com faixa etária, porque o
crime não trata com faixa etária. Se ele tem 13 anos
e tem capacidade de queimar o Tim Lopes, coragem,
dentro de um pneu chamado de microondas, em cima
do morro, esse vira o gerente da boca e manda nos
outros todos, que podem ter 70 anos, 50 anos ou 40
anos. Quando a polícia põe a mão para aqueles três
anos mentirosos, ele pega no braço do policial e diz:
“Tire a mão de mim que eu sou menor, e eu conheço
os meus direitos.” Direito é uma ova. Quem comete crime tem que pagar pelo crime. É bom balizar a
faixa etária desses países, mas experiência é igual
dentadura, só cabe na boca do dono. A nossa realidade, a nossa dimensão continental é outra. Então, o
que eu estou propondo? Qualquer cidadão brasileiro
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que cometer crime com natureza hedionda – porque
tem o elenco de crime hediondo e o elenco de crime
que não é hediondo – perderá a menoridade, será
colocado na maioridade para pagar as penas da lei.
Aí, aqueles que viajam na maionese – e é essa a
expressão para eles –, aqueles que militam direitos
humanos sem entender que os humanos têm direito, que questionam V. Exª, que questionam a mim, o
que eles dizem? “Mas o que nós vamos fazer? Vamos
pegar uma criança dessa e levar para Bangu I, para
o presídio?” Não, não vamos levar, porque é o cara
que está no presídio que tem medo dessa criança,
de essa criança chegar lá e matá-lo dormindo. “Ah,
mas os presídios estão cheios. Se fizer redução, onde
se colocará tanta criança?” Criança? Homem travestido de criança. “Mas os presídios estão cheios.” É
verdade: os presídios estão cheios! Mas, no pior dos
mundos, vamos raciocinar o pior dos mundos: entre
esse marginal ficar na sociedade estuprando, sequestrando e matando, é melhor que ele fique nas ruas
ou embolado lá? Embolado lá! Vamos criar Febem,
Iesbem? Não! Isso é esgoto humano, é esgoto de
gente. Então, eu tenho a proposta. E essa proposta,
eu dei escrita para o Presidente Lula, irmão! Vou dizer para você o que é, desde aquela época. Perder a
menoridade... A própria lei, o bojo do que eu escrevi
na minha proposta diz o seguinte: “Ficam os Estados
obrigados a construir centros de reabilitação para a
preparação de campeões e a prática de esporte de
alto rendimento”, alto rendimento! E para a preparação de campeões para o Brasil. Explico esses centros de reabilitação e preparação de campeões de
esporte de alto-rendimento. Nós temos, nas Forças
Armadas brasileiras – nós podemos alterar a lei –,
atletas de alto rendimento, porque as forças armadas,
no mundo, têm as suas olimpíadas. Nós temos atletas de ponta nas Forças Armadas e temos atletas de
ponta que podem ser monitores nessas instituições.
Essas instituições serão munidas disso. Então, esses
meninos serão triados dentro de sua capacidade e
de sua vocação: se vôlei, vôlei; se natação, natação;
boxe, jiu-jitsu, seja lá o que for. O esporte de alto
rendimento tem uma filosofia que educa e suga as
energias. Vão estudar e terão tratamento emocional
de cura interior. A Justiça determinará para aquele
cuja família tiver envolvimento com o crime um tutor
de formação psicológica e religiosa, assistente social,
que vai chamar a família adotiva durante o período
em que cumprir a pena. Entrará na sexta-feira e ficará com ele até domingo à tarde. Quanto àquele cuja
família não tem envolvimento com o crime, a mãe
ou o pai ou o irmão poderá entrar acompanhado de
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um assistente social e do monitor, chamado tutor,
de formação psicológica e religiosa, que vai acompanhar a família até domingo. Ora, assim, nós realmente vamos reabilitar, assim nós vamos devolver à
sociedade. Quem fez a sociedade chorar um dia vai
sair de lá para fazer a sociedade sorrir e dar alegria
no esporte. Nós temos vocação para isso. A saída é
o esporte. Então não me diga que não tem jeito, que
não tem saída. Isso é falácia, isso é conversa fiada
e é falta de vontade política e de coragem de quem
não quer fazer. Parabéns a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Muito bem. Parabéns a V. Exª também. Foi um prazer V.
Exª ter feito esse aparte longo, que me honra. Se não
fosse um aparte que me convencesse, logicamente eu
cortaria, como faço, mas o seu aparte me convenceu,
incentivou e me deu uma segurança: nós já somos
dois, estamos juntos.
Senador, pense em chegar a uma casa e ver... E
essa é a maioria dos casos no Brasil; o que vou falar
agora é a maioria dos casos no Brasil: você vê uma
mãe ou um pai chorando por ter perdido o filho ou um
parente morto por menores.
Aqui na Capital Federal, só como exemplo, meu
caro Suplicy. Nós não podemos pensar, Suplicy, só
em nós, só em nós. Nós estamos aqui para defender
a população brasileira. É por isso que eu bato aqui,
Suplicy! É porque nós estamos aqui para defender a
população brasileira, Suplicy, não é para nos defender. Se fosse para nos defender, eu pagava o dinheiro
que tiraram de ti. Estava resolvida a questão. Não é
essa a questão, Suplicy. Não é essa a questão. Assim
como levaram o dinheiro do teu bolso podiam ter levado a tua vida! Podiam ter levado a tua vida, Suplicy!
E nós estaríamos hoje, aqui, de luto pela tua morte. E
tu sabes que tu correste esse risco, porque quem rouba um Senador da República tem coragem de matar.
Tem coragem de matar. E tão cinicamente, para você
ver como está a nossa juventude, tão cinicamente, o
Suplicy foi ao palanque, e ele devolveu ao Suplicy a
sua identidade. Olhem aonde chegou a audácia da
criminalidade neste País.
Eu queria que cada Senador ou um grupo de
Senadores, Presidente, pudesse ir às residências, milhares, milhares e milhares das residências brasileiras
que foram carimbadas para sempre, mutiladas para
sempre, sofredoras para sempre, que tiveram parente
morto pelo menor.
Aqui em Brasília, no ano passado, 346 casos de
assassinato a balas por menores, Suplicy. Menores!
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Não se pode mais, Presidente. Nós temos que
dar um basta nisso. Nós temos que discutir essa questão urgente aqui.
Tenho um parceiro hoje declarado, parceiro respeitado neste País, parceiro experiente, parceiro corajoso, que já andou por este País inteiro naquela CPI
dos estupros que aconteciam neste País e não teve
medo de encarar ninguém.
Nós vamos, juntos, em amor a nossa Pátria, em
respeito ao nosso povo, àquele povo que acreditou
em V. Exª, àquele povo que, quando colocou o seu
número nas ruas, depositou ali confiança em V. Exª:
eu confio no Senador Magno Malta, porque a postura
dele é postura a favor do brasileiro, é postura a favor
da Pátria. Doa a quem doer, custe o que custar, nós
vamos ter que dar um jeito nisso! Nós vamos ter que
dar um jeito nisso! A família brasileira pede, a família
brasileira clama, aqueles que perderam os parentes...
E, eu falei ontem: você sabe por que a Presidenta
Dilma não nos escuta? Sabe por que, Senador Magno
Malta? Olhe aonde chegamos, Senador. As pessoas
carimbando, deixando as placas dos assaltos. Olhe
aonde chegamos.
A Presidenta não repassa. Ela teve R$3 bilhões
para repassar, ano passado, para a segurança pública
dos Estados. Sabe quanto ela repassou? Um e meio.
Um milhão e meio. Sabe por que a Presidenta Dilma
não nos escuta, não liga ...(fora do microfone)
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ...
nos nossos pronunciamentos a respeito? Na maioridade? Sabe por quê? Por que ela tem cem seguranças.
Cem. Ninguém encosta na Presidenta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador
Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
até já disse ontem.
Eu queria ver, porque o nosso povo, do Rio ao
Acre, de todos os Estados brasileiros, os brasileiros e
brasileiras que caminham na rua caminham com uma
espada na cabeça. Ninguém neste País sai da sua casa
depois das dez horas da noite sem medo. Eu duvido
que alguém saia da sua casa depois das dez horas
da noite, seja a cidade que for, e não tenha medo de
morrer ou de ser assaltado, com exceção da Presidenta
da República, que tem quantos assessores quiser, que
tem quantos seguranças quiser. Lá ninguém encosta.
Eu queria fazer um convite à Presidenta: que ela
fosse andar num bairro do Rio de Janeiro. Mas não
precisa ir de sapato alto, Dilma. Vá de chinelão para
correr, Dilma! Eu queria ver você correndo do menor.
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Talvez ela, correndo da morte, se sensibilizasse com
a família, tivesse respeito pelo povo pobre, principalmente deste País.
Eu deixo a última parte do meu discurso para V.
Exª, Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador
Mário Couto, numa coisa temos que louvar o Senador
Suplicy. Ele tem posição e a defende.
(Interrupção do som.)
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Porque,
nesse debate da redução da maioridade penal, quem
aqui é contra a redução não aparece para o debate,
não debate, corre do debate. Eles já se convenceram,
mas não dão o braço a torcer. Mas ele, pelo menos,
tem posição, tem coragem. Em todos os discursos que
faço aí, e raramente não subo a essa tribuna para falar
dessa mazela, dessa desgraça, ele assume a posição
dele. E por isso quem tem posição merece respeito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Daqui para frente, Senador, ele vai assumir mais, porque
o roubaram, não é?
Então, quem tem posição merece respeito; e
eu respeito o Senador Suplicy por isso. Portanto, eu
gostaria de fazer o debate com quem não é a favor;
para sentar aqui. O Brasil está vendo a gente. É preciso debater isso aí e dizer por que é que é contra; dar
as razões pelas quais, e parar de vincular pobreza
com violência, porque a redução da maioridade penal
não tem nada a ver com os pobres do Brasil. É filho
de classe média, é filho de rico que está matando,
roubando, sequestrando, fazendo gangue. E insistem
nessa viagem nefasta na maionese – e uma frase de
efeito que eu uso aqui há anos –, achando que ainda
vivemos no país de Alice, quando nós não vivemos.
Senador, o meu Estado do Espírito Santo é o segundo mais violento do País, um Estado deste tamanho!
Mas também é o Estado dos incentivos. Precisa ser
um Estado incentivador da segurança pública, incentivador dos mais simples, dos mais pobres, mas é
um condomínio violento, porque aquele condomínio
pertence a meia dúzia de ricos que receberam incentivos. São incentivos e incentivos de chegar ao ponto
de o ex-governador construir um posto fiscal de R$25
milhões e lá não haver um grão de areia. E, quando
a mídia mostrou aquilo lá, ele foi a público dizer “não,
mas eu não sou ordenador de despesa não.
(Soa a campainha.)
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Se o governador não é ordenador de despesa, quem que é?
É o vigia do palácio? Quem que é? É o motorista que
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é o ordenador de despesa? Então, vejam aonde nós
chegamos. Se R$25 milhões desapareceram e não
há posto fiscal, como fazer segurança pública? Como
fazer segurança pública? Daí nós ostentarmos números horríveis, até porque é o Estado nº 1 em violência
contra a mulher! Então, essas coisas todas nós vamos
somando e não dá para suportar. Eu parabenizo V. Exª
e encerro este aparte. Parabéns. Vamos, todos os dias,
repetir a mesma frase, o mesmo discurso. Coloquei
isso no meu coração. Não há um dia em que eu não
fale sobre isso. Conclamo V. Exª para falar a mesma
coisa. É um processo repetitivo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Estaremos voltando.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – É um
processo repetitivo, porque a dor da sociedade dói
24 horas.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Estaremos juntos.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – O sofrimento e a angústia não é sair 10h da noite, não; é sair
a qualquer hora do dia, é à luz do dia. Porque a lei os
protege. É “tira as mãos de mim porque eu sou menor...
(Interrupção do som.)
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – (Fora do
microfone.) ... e conheço os meus direitos.”.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
(Fora do microfone.) Já vou encerrar, Presidente; já
vou descer, Presidente.
Meu Brasil, meu querido Estado do Pará, eu sei
que hoje é mais uma noite; eu sei que muitos serão
assaltados.
Pará e Brasil, antes de vocês saírem hoje à noite,
rezem, peçam a Nossa Senhora de Nazaré, uma santa milagrosa, minha Mãe, que nunca me abandonou.
Graças a Deus nunca fui assaltado, mas sei que há
famílias que choram durante anos por parentes, filhos,
irmãos perdidos, mortos principalmente por aqueles
que são amparados por lei para matar.
Rezem! Rezem antes de sair de casa!
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Eu cumprimento V. Exª e, tendo em vista a lista de
oradores inscritos com presença no plenário, convido,
para fazer uso da palavra, o Senador Luiz Henrique.
Havia uma lista extensa de oradores, como Antonio
Carlos Rodrigues, Ana Amélia, Flexa Ribeiro, Pedro
Taques, Paulo Bauer, Sérgio Souza, Acir Gurgacz e
Luiz Henrique.
Com a palavra V. Exª, Senador Luiz Henrique.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Peço licença ao orador que está na tribuna.
Pois não, Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
há um requerimento de autoria do Sr. Presidente Renan Calheiros, acompanhado por todos os Líderes –
portanto, à unanimidade dos Líderes –, que foi lido já
há bastante tempo e tem o objetivo de comemorar os
250 anos de nascimento de José Bonifácio de Andrada e Silva. Trata-se do Patriarca da Independência do
Brasil, que nasceu no dia 13 de junho.
Então, acordamos essa data de comum acordo,
foi discutido com o Presidente, que concordou, todos
nós sabíamos disso. Infelizmente, isso ficou pendente
de deliberação. Outros requerimentos, até posteriores,
foram deliberados, ocupando o que se estabeleceu
como acordo, embora não seja regimental, mas há um
acordo de só fazermos duas sessões de homenagem
por mês. Mas aqui há um requerimento assinado por
todos os Líderes. Então, já há um acordo de todos os
Líderes, e, frente à personalidade do Patriarca da Independência, não podemos opor nenhum obstáculo,
evidentemente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Nobre Senador Inácio, só queria informar a V.
Exª que, na Ordem do Dia, quando estava aqui o Presidente Renan Calheiros, foi solicitada a apreciação,
tendo em vista, como bem colocou V. Exª, o acordo, o
entendimento. Foi consultada hoje a Drª Cláudia Lyra,
e o próprio Presidente Renan achou por bem não descumprir o Regimento, até porque há um acordo feito sobre essa matéria, já que temos duas sessões especiais
aprovadas para esse mês, e essa seria uma terceira.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Ela não é especial, ela é em continuidade. Ela é durante o período da sessão deliberativa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Não, está colocada como sessão especial.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Não foi colocado no requerimento, não. Deve ter sido
posto depois. É para iniciar às 14 horas, é uma solenidade na continuidade da sessão.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Amanhã, nós temos... Veja bem, não há nenhuma divergência, como bem colocou V. Exª, sobre o
item, mas é que fica bastante delicado para mim, em
se tratando de uma matéria apreciada ainda há pouco pelo Presidente Renan, e ele, que é proponente,
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também ter chegado ao entendimento de não pôr em
apreciação, eu fazê-lo na ausência dele.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Claro, eu estou de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu só queria a compreensão de V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Eu pedi para ser votada a matéria...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Agora, todas as sessões são chamadas de especial, por isso que... E aí o Regimento estabelece que...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– ... primeiro por uma questão: esse requerimento é
antigo, não é novo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Inclusive há a ideia de se fazer uma sessão do
Congresso.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Inadvertidamente, ele está pendente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois é. É inadvertidamente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Nós deveríamos ter aprovado, que caberia ao Senado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu acho que a vigilância de V. Exª é nobre. Há
inclusive a intenção de transformar, de tão nobre a
iniciativa, em sessão do Congresso.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Claro. É que sessão do Congresso está complicado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Estamos falando de José Bonifácio de Andrada
e Silva.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Eu também quero fazer essa sessão no Congresso.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª quer as duas?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Eu quero fazer a sessão no Congresso. Ocorre que
até convocar uma sessão do Congresso para dois requerimentos está difícil. Nós vamos ter uma sessão
prevista para a próxima terça-feira, que não sei se vai
acontecer, espero que aconteça, mas eu sigo a orientação de V. Exª. Na terça-feira, eu estarei aqui.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu assumo o compromisso diante de V. Exª de
tratar pessoalmente, só para não ficar indelicado com
o Presidente, se eu posso pôr em apreciação.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Lógico, ainda mais sendo um requerimento do Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Na terça-feira próxima, eu acho que vou ter a
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concordância. Eu só pediria a compreensão para que
hoje não...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Não é possível que o Patriarca da Independência não
possa ser exceção a uma regra regimental.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sem dúvida.
Pedindo toda a compreensão do mundo a V. Exª,
agradeço a compreensão.
Meu querido amigo Luiz Henrique, que está com
a palavra, peço a compreensão para que eu leia alguns
expedientes que estão sobre a mesa.
Pedindo a compreensão de V. Exª, não sei se
posso fazer a leitura rápida, porque senão teremos
problema de não termos quatro Senadores no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há sobre a mesa Requerimento nº 490, de
2013, do Senador...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Para atender ao Regimento, vou me manter no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Obrigado pela colaboração de V. Exª.
... do Senador Cyro Miranda, por meio do qual
solicita licença de trabalho no período do dia 5 ao dia
9 de junho, para representar o Senado Federal em
reunião do Parlamento Latino-Americano – Parlatino.
Sobre a mesa, Requerimento nº 490, que coloco
sob apreciação das Srªs e dos Srs. Senadores.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há, sobre a mesa, Requerimento nº 492, de
2013, do Senador Paulo Davim, por meio do qual solicita, com fundamento no art. 40 do Regimento Interno,
licença do trabalho, no período de 5 a 8 de junho de
2013, quando vai representar o Senado Federal em
reunião do Parlatino, em Havana, Cuba.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Por fim, há, sobre a mesa, o Requerimento nº
493, de 2013, de autoria do Senador Cícero Lucena,
por meio do qual solicita, com fundamento no art. 40
do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa
nos dias 6 e 7 de junho de 2013, para participar da
reunião da Comissão de Seguridade e Cidadania em
Havana, Cuba.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – E por último o Requerimento nº 494, de 2013,
de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, com
fundamento no art. 40 do Regimento Interno, por meio
do qual solicita licença dos trabalhos da Casa no período de 5 a 7 de junho de 2013, para representar o
Senado Federal na reunião do Parlatino, na cidade de
Havana, Cuba.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Muito obrigado, Senador Inácio.
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Muito obrigado, Senador Inácio Arruda, e muitíssimo obrigado ao querido amigo e bom Senador Luiz
Henrique da Silveira.
Com a palavra V. Exª, Senador Luiz Henrique.
Desculpe a indelicadeza de, presidindo, fazer V.
Exª ficar aguardando na tribuna.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Jorge Viana; Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna para lamentar a morte do
jornalista Ruy Mesquita.
Ruy Mesquita manteve uma trajetória de jornalismo democrático, de trincheira da democracia, iniciada
por seu pai, Júlio Mesquita, e sucedida por seu irmão
que tem o mesmo nome de seu pai.
O Estado de S. Paulo pontificou na luta contra a
ditadura do Estado Novo e foi a fronteira de comunicação nacional pela legalidade democrática durante
o regime autoritário, combatendo tenazmente os atos
de exceção, sobretudo a censura, que impedia a circulação de opiniões contrárias ao regime.
Meu pai, Sr. Presidente, teve uma longa vida. Faleceu perto de completar 90 anos. E, mesmo já tendo
ultrapassado 80 anos de idade, como Ruy Mesquita,
continuou na sua luta de correspondente em Santa
Catarina do jornal O Estado de S. Paulo, função que
desempenhou por mais de 50 anos.
Ele tinha a mesma característica de Ruy Mesquita.
Era dedicado à notícia. Era dedicado à comunicação.
Lia, estava sempre atento aos acontecimentos nacionais e internacionais, sobretudo aos acontecimentos
estaduais, que passava para a redação em São Paulo.
Eu poderia falar do meu pai o que escreve, em
um artigo magnífico hoje, Fernão Lara Mesquita, filho
de Ruy. E como é extraordinariamente fortalecedor
para nós ver como um filho pode falar do pai. O orgulho que o filho tem do pai. A ternura, o carinho que o
filho tem pelo pai.
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Quero, pois, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
transpor, para os Anais desta Casa, esta demonstração
filial de admiração, de apreço, de amizade, de carinho
e de ternura do filho Fernão para o pai Ruy.
O texto é o seguinte:
Haverá sempre moicanos.
Nada na vida do “Dr. Ruy” foi fácil
[Ruy Mesquita era chamado por Dr. Ruy, como
o nosso Ulisses, todos o chamavam respeitosamente
de Dr. Ulisses].
Até aí, nada de mais. Nada na vida de ninguém é fácil.
A diferença estava no modo como ele lidava
com essa circunstância.
Seja porque tenha tido de se haver com a dor
física mais cedo do que esse aprendizado se
impõe à maioria dos mortais, seja porque já
nasceu navegando longe da costa, exposto aos
ventos e às tempestades do mar sem fim da
História sem nunca ter posto os pés em terra
muito firme, o fato é que jamais se manifestaram nele nem o medo da instabilidade nem a
ânsia das vitórias pequenas que atormentam
os que acreditam ter sempre algo de muito
importante a perder.
O “eu” nunca foi sua referência.
“Dr. Ruy” foi abençoado com aquilo que a ninguém é dado escolher. Não enxergava o que
era (moralmente) pequeno. Não olhava para
a vida de dentro de si mesmo; olhava para si
mesmo de dentro do vasto todo que é a vida e
com a serenidade de quem tem a consciência
exata da proporção relativa das coisas.
Seu território era o dos grandes coletivos: “O
Mundo”, “A Humanidade”, “O Brasil”.
Dava aos outros mais do que tinha para si. O
altruísmo – rebelião antideterminista contra a
lei da selva, construção artificial da inteligência, renúncia à força física, pressuposto da
civilização e da ética – nele era natural, quase
inconsciente.
O lado mais próximo é que lhe era estranho.
Quando instado a fazer por si, então, sim,
perdia a naturalidade, mostrava-se troncho,
desajeitado e, sobretudo, aborrecido por ver-se arrastado a obrigação tão desinteressante.
Tinha o gosto pelas lutas que não se podem
vencer, mas não era assim que se via. Cantava
a canção do infinito lá na sua capoeira porque
não conhecia outra.
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Pouco lhe interessava se fosse num bote ou
num navio, o importante era estar no mar enfrentando as ondas, cheirando o vento, imaginando o que é que nadava lá embaixo. Navegando. Levando a bandeira adiante.
Só se voltava para dentro de si transportado.
O gesto de gallantry real ou imaginado, um
verso, um personagem, a estrofe de um samba. Os abandonos românticos da boemia, sua
segunda natureza. Eram essas as frestas para
dentro que se permitia entreabrir... para seduzir, para comover, para encantar.
Enterrava na força as suas fraquezas sem
premeditação nem heroísmo; naturalmente,
porque foi nessa ordem que a vida lhe ensinou
as coisas: primeiro a enfrentar a dor, depois a
organizar o pensamento.
Amou seus pais. Amou sua mulher. Amou seus
filhos e seus netos.
Amou o Brasil e amou sua profissão.
Foi amado por todos eles. Não perdeu a ternura jamais.
Agora, na partida, volto-me para o poente para
reeditar Chingachgook:
Ó Grande Espírito! Ó Grande Criador da Vida!
Um guerreiro está indo para os seus braços rápido e direto como uma flecha atirada em direção ao sol.
Ele é Ruy, meu pai, meu amigo.
Dê-lhe as boas-vindas e conduza-o até o lugar que
lhe está reservado no conselho dos grandes homens.
Tranquilize-o!
Sem ele torna-se muito mais árida a solidão desta travessia. Mas nós seguimos demandando o mar.
A bandeira será sempre levada adiante, qualquer que
seja o barco.
Fiz questão, Sr. Presidente, de trazer para os
Anais desta Casa essa comovente e extraordinária homenagem que o filho Fernão faz ao pai, Ruy Mesquita.
Que Deus o tenha e o que o jornalismo brasileiro
se inspire na sua obra e no seu exemplo!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Luiz Henrique.
Certamente, é importante que conste dos Anais do
Senado esse artigo que V. Exª leu.
Eu abri a sessão hoje às 14 horas, e foi feita uma
grande homenagem ao Sr. Mesquita por conta de seu
falecimento. Um grande número de Senadores encaminhou requerimentos com voto de pesar que o Senado,
certamente, fará chegar à família.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Anibal, como orador inscrito... Desculpe-me, Senador
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Anibal, é a vez do Senador Armando Monteiro, como
Líder. Em seguida, será o Senador Anibal Diniz.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Presidente Dilma Rousseff
esteve, na última segunda-feira, em Pernambuco, no
Complexo Portuário e Industrial de Suape, para entrega do segundo petroleiro produzido pelo Estaleiro
Atlântico Sul. O petroleiro tem o nome de Zumbi dos
Palmares. O primeiro deles, o João Cândido, opera
desde maio do ano passado.
O petroleiro Zumbi dos Palmares destinado ao
transporte de óleo cru, principalmente em rotas internacionais de longo curso, tem 240m de comprimento
e capacidade para transportar 1 milhão de barris de
petróleo, o equivalente a quase metade da produção
diária nacional. É uma embarcação com autonomia de
20 mil milhas náuticas, o que significa dizer que esse
petroleiro poderia dar a volta ao mundo sem precisar
abastecer.
O Zumbi dos Palmares, obra dos profissionais
que hoje estão vinculados ao quadro do Estaleiro
Atlântico Sul, é o quinto navio adquirido, no âmbito do
Programa de Modernização e Expansão da Frota, o
Promef, da Transpetro.
Nessa primeira fase do Programa, só pelo Estaleiro Atlântico Sul está prevista a construção de outros
13 navios, sendo oito deles do tipo Suezmax e cinco
do tipo Aframax.
Atualmente, quatro embarcações são produzidas
simultaneamente pelo Estaleiro Atlântico Sul. Depois
de ter entregue uma plataforma semissubmersível, a
P-55, está em curso, no estaleiro de Pernambuco, a
execução da primeira plataforma de perfuração construída no País.
Dez anos atrás, o Brasil, que já foi uma potência na indústria naval, não empregava mais que dois
mil trabalhadores no setor. Meu caro Presidente Jorge Viana, a indústria naval no Brasil, há dez anos, só
empregava duas mil pessoas, e quase que, de forma
concentrada, no Estado do Rio de Janeiro.
Hoje, graças à visão do Presidente Lula, que lançou as bases de um novo polo da indústria naval do
Brasil, inclusive, descentralizando a produção, existem
54 mil brasileiros que estão hoje vinculados ao setor
da construção naval. Repito: eram apenas dois mil empregos há dez anos e hoje são 54 mil empregos, nesse
renascimento da indústria naval do País.
Foi uma decisão muito sábia de política industrial,
com a visão estratégica que o nosso Presidente Lula
indiscutivelmente tem, e, mais do que isso, fazendo
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com que Estados, como o meu Estado de Pernambuco, pudessem se incorporar a esse processo.
Foi, portanto, um grande passo com vistas à consolidação de um polo naval no Nordeste, responsável
pela geração de milhares de empregos e pela retomada
do vigor dessa indústria no nosso País.
E como isso representa independência e liberdade do Brasil nesse setor, não posso deixar de registrar
aqui o simbolismo de esse petroleiro ter sido batizado
com o nome de Zumbi dos Palmares, um dos grandes
heróis nacionais.
Da então Capitania de Pernambuco, hoje Estado
de Alagoas, Zumbi comandou a luta contra a opressão
aos negros do País, liderando o maior foco de resistência contra a escravidão no período colonial, o Quilombo dos Palmares.
Como lembrou a Presidente Dilma na cerimônia
de entrega dessa embarcação, trata-se do reconhecimento à cultura negra como parte fundamental do
que são os brasileiros, além de um sinal de repúdio a
todas as formas de discriminação racial.
Paralelamente à entrega do Zumbi dos Palmares,
outro fato de muita satisfação para Pernambuco, nesta segunda-feira, foi a entrega da Arena Pernambuco,
um dos estádios que será sede dos jogos da Copa
das Confederações, no mês que vem, e da Copa do
Mundo de 2014.
A Presidente Dilma e o Governador Eduardo
Campos inauguraram uma das obras mais modernas
do mundo. Esse estádio tem capacidade para receber mais de 46 mil espectadores. É um investimento
de R$532 milhões, R$400 milhões vindos do BNDES,
e tem 128 mil metros quadrados de área construída.
Do ponto de vista da aplicação dos recursos públicos, o Arena Pernambuco foi exemplar. A relação
entre custo e capacidade, se tomados os sete estádios
construídos, recentemente, no País para os grandes
eventos de futebol que iremos sediar, foi a segunda
melhor relação de custo benefício, atrás apenas da Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte. Em junho, ele
sediará cinco jogos da Copa das Confederações e, no
ano que vem, será um dos palcos da Copa do Mundo.
Por essas razões, quero aqui me congratular com
os esforços do Governo Federal e do Governo de Pernambuco, bem como do setor privado e de todos os
trabalhadores envolvidos nesses grandes empreendimentos que mostram de forma inequívoca a nossa
capacidade de responder aos desafios que nos são
apresentados.
Quero também agregar a este pronunciamento
a minha alegria por uma medida que foi anunciada
também quando da visita presidencial, que foi a con-
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cessão de uma subvenção aos produtores de cana da
Região Nordeste.
Foram destinados R$123 milhões em subsídios
para esses produtores como forma de ajudá-los a enfrentar os efeitos, os graves efeitos, da estiagem se
abateu, inclusive, sobre a nossa zona úmida, que é a
Zona da Mata de Pernambuco.
Essa decisão está prevista na Medida Provisória nº 615, publicada no Diário Oficial da União da última segunda-feira. Serão cerca de 18 mil produtores
dessa comunidade diretamente beneficiados com um
auxílio de R$12,00 por tonelada de cana, limitado, no
máximo, àqueles produtores que produzem até 10 mil
toneladas por propriedade, considerando a quantidade
efetivamente vendida às usinas de açúcar e às destilarias da Região Nordeste.
Além disso, o texto da referida MP estabelece
uma subvenção econômica de R$0,20 por litro às
unidades industriais produtoras de etanol, referente à
produção na safra 2011/2012. Para essa área, serão
destinados R$393 milhões, considerando um volume
de aproximadamente 2 bilhões de litros efetivamente
produzidos e comercializados por ano.
O Governo autorizou, ainda, o financiamento
com equalização da taxa de juros para a renovação
e a implantação de canaviais, a exemplo do que já
ocorre com a estocagem de etanol. O objetivo é o de
estimular a renovação e a ampliação dos canaviais,
condição fundamental para aumentar a produtividade da lavoura brasileira de cana-de-açúcar e, assim,
reduzir a ociosidade industrial. Efetivamente, a ajuda
servirá para que os pequenos plantadores e as unidades industriais mantenham o seu nível de operação,
tendo em conta que a perda estimada da produção
agrícola, nesse último ano, foi de aproximadamente
30%, o que só no meu Estado, Pernambuco, representou uma diminuição de 5 milhões de toneladas de
cana, com gravíssimos prejuízos não apenas para a
comunidade produtora, mas, evidentemente, para o
Estado e a receita tributária, que foram frustrados em
decorrência dessas perdas.
Ou seja, essa medida da concessão da subvenção, pela Presidente Dilma, vem em muito boa hora e
é uma medida de dimensão política importante, porque
vai beneficiar, principalmente, os agricultores familiares
que produzem em pequenos módulos – menos de mil
toneladas de cana – e que representam 90% do universo de produtores diretamente atingidos pela seca.
Portanto, a urgência e a relevância dessas propostas decorrem da necessidade de fazer com que os
recursos da subvenção minimizem os efeitos dessas
adversidades climáticas, possibilitando a manutenção
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dos agricultores no campo, bem como dos empregos
gerados pela indústria, especialmente a indústria produtora de etanol no Nordeste.
Além disso, os recursos do financiamento vão
possibilitar a renovação e a implantação de novos
canaviais e, em consequência, promover o abastecimento em níveis e volumes suficientes para evitar as
grandes oscilações de preço e de oferta verificadas
nos períodos de entressafra.
Como bem ressaltou a Presidente Dilma no anúncio das medidas, temos de ter políticas permanentes,
estruturantes, para esse setor produtivo e para poupá-lo dos sobressaltos e percalços que vêm, infelizmente,
ocorrendo, com graves prejuízos para toda a economia
da região canavieira da região.
Portanto, quero me congratular com o Governo
da Presidente Dilma por essa medida, que tem indiscutível mérito e grande alcance socioeconômico.
Quero também, nesta oportunidade, registrar que
o setor canavieiro do Nordeste, muitas vezes, sofre o
estigma de muitos que, de alguma maneira, relacionam essa atividade com uma série de mazelas que se
observam no campo social, sobretudo em decorrência
da precariedade das condições de trabalho à época e
em decorrência das características do setor. O fato é
que essa atividade dá um suporte fundamental a toda
essa região, que não dispõe de alternativa econômica
que possa de alguma forma substituir essa cultura.
Na realidade, todos sabem que a cultura da cana
do Nordeste é menos produtiva do que a da Região Sul,
em decorrência, muitas vezes, da própria topografia,
que não favorece a mecanização das lavouras. Mas,
por outro lado, se tivéssemos, no Brasil, que fazer um
zoneamento agrícola, é evidente que teríamos que
conferir a essas regiões prioridade, já que, nas Regiões Sul e Sudeste, é sabido que existem outras alternativas de outras culturas que podem, evidentemente,
proporcionar renda no setor agrícola, diferentemente
do Nordeste e dessas regiões que dependem exclusivamente da monocultura da cana.
Portanto, impõe-se essa medida de apoio a esse
setor, que oferece uma contribuição importante, na
medida em que são também produtores de energia.
Meu caro Presidente desta sessão, o Nordeste
sofreu, agora, em decorrência dessa grave estiagem,
um processo em que não se podia garantir sequer a
segurança alimentar dos rebanhos, que foram dizimados pela ausência, vamos dizer, absoluta da ração
animal que poderia ter sido oferecida. E veja que isso
tudo ocorreu em decorrência da dificuldade logística
de se poder transportar o milho produzido em outras
regiões do País para o Nordeste.
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E, graças à cana, que é um volumoso que pode
ser utilizado como ração animal, esse quadro tão grave
que se abateu sobre o Nordeste, particularmente sobre o meu Estado, não teve consequências ainda mais
drásticas, porque pudemos, sim, utilizar uma parte da
cana para servir de ração animal, sustentando, portanto, em condições, eu diria, extremas a alimentação do
nosso rebanho. Desse modo, essas perdas não foram
tão graves como poderiam ter sido.
Portanto, a produção de cana do Nordeste é
efetivamente uma atividade que dá suporte a uma
região, gera uma grande quantidade de empregos e
tem um grande impacto em vários segmentos da atividade econômica, porque nós sabemos que, pelas
suas características, esse setor demanda uma série
de insumos que podem ser produzidos na região,
além da geração de serviços especializados e toda
a cadeia de suprimentos que serve para alimentar a
economia da região.
Eu me congratulo com a Presidente Dilma pela
sensibilidade que revelou ao conceder essa subvenção, que se destina, inclusive, a compensar esse diferencial de produtividade das lavouras do Nordeste
vis-à-vis a produtividade obtida nas Regiões Sul e
Sudeste, especialmente, e em novas áreas como,
por exemplo, Goiás e Mato Grosso, que hoje já se
transformaram em grandes Estados produtores de
cana no nosso País.
Era esse o pronunciamento que eu gostaria de
fazer, agradecendo, então, pela tolerância do tempo.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Armando Monteiro,
o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Armando Monteiro.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 35, de
2013 (nº200/2013, na origem), pela qual a Senhora
Presidente da República solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, entre o Estado do
Rio de Janeiro e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor de cem
milhões de dólares dos Estados Unidos da América,
cujos recursos destinam-se ao financiamento adicional
ao “Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável em
Microbacias Hidrográficas – Rio Rural/FA”.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos para apreciação e deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa, como membro suplente,
o Deputado Danilo Forte, em substituição ao Deputado Darcísio Perondi, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
614, de 2013, conforme o Ofício nº 579, de 2013, da
Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
OF/GAB/I/No 579
Brasília, 22 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Danilo Forte passa a integrar, na qualidade de Suplente, a Comissão Mista destinada apreciar e dar parecer
à Medida Provisória no 614/2013, que “altera a Lei no
12.772, de 28-12-2012, que dispôs sobre a estruturação
do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal;
altera a Lei no 11.526, de 4-10-2007; e dá outras providências”, em substituição ao Deputado Darcísio Perondi.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa, como membros titulares,
os Senadores Walter Pinheiro, José Pimentel, Ana Rita
e Vanessa Grazziotin, em substituição aos Senadores
Wellington Dias, Acir Gurgacz, Rodrigo Rollemberg e Inácio Arruda; e, como membros suplentes, os Senadores
Anibal Diniz, Angela Portela, Acir Gurgacz e Lídice da
Mata, em substituição aos Senadores Eduardo Lopes,
Randolfe Rodrigues, Walter Pinheiro e Zeze Perrella,
respectivamente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 614,
de 2013, conforme o Ofício nº 84, de 2013, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 84/2013 – GLDBAG
Brasília, 22 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo, indica para compor a Comissão
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Mista de exame da MP nº 614/2013, os senadores relacionados na tabela abaixo.
Titulares
Walter Pinheiro
José Pimentel
Ana Rita
Vanessa Grazziotin

Suplentes
Anibal Diniz
Angela Portela
Acir Gurgacz
Lídice da Mata

– Senador Wellington Dias, Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senador Randolfe Rodrigues, V. Exª está inscrito
como Líder ou como orador?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Como Líder, falou o Senador Armando Monteiro. Portanto, tem que ser intercalado com um orador
inscrito, que sou eu.
Vamos ter que fazer a mudança.
O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Randolfe Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco/
PSOL – AP) – Com a palavra, o ilustre Senador Anibal
Diniz, do Partido dos Trabalhadores do Acre.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Randolfe Rodrigues, Srs. Senadores, telespectadores da TV, ouvintes da rádio Senado,
ocupo a tribuna hoje para fazer o início de um relato e,
certamente, utilizaremos outros momentos do plenário
para debater este assunto.
Amanhã acontece a segunda audiência pública
da Subcomissão da Comissão de Ciência e Tecnologia destinada a proferir parecer sobre os minerais
de terras-raras. Essa Subcomissão é proposta pelo
Senador Luiz Henrique – aliás, tem o Senador Luiz
Henrique como Relator e eu ocupo a Presidência – e
nós temos até o dia 30 de agosto de 2013 para produzirmos um relatório relacionado a esse assunto, que
são os minerais de terras-raras, um grande potencial
não explorado, não conhecido do Brasil.
Nós temos nessa Subcomissão a missão de
identificar quais são os detalhes, quais são todos esses potenciais que estão incluídos nessa discussão
de terras-raras e de, ao mesmo tempo, apresentar um
relatório no sentido de contribuir com o marco regulatório da mineração no Brasil, particularmente tentando
introduzir um capítulo que trate especificamente dos
minerais de terras-raras.
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Na última terça-feira, dia 16 de maio, nós realizamos a primeira audiência pública da Subcomissão
temporária do Senado Federal destinada a elaborar
uma proposta do marco regulatório da mineração e
da exploração dos metais de terras-raras no Brasil.
A reunião foi realizada em conjunto com a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação do Senado.
A intenção desta Subcomissão de Terras-Raras é
justamente fornecer informações para que possamos,
no Senado Federal, avaliar os melhores caminhos para
a criação de uma legislação específica sobre as terras-raras e políticas voltadas para a maior participação
da indústria nacional de bens e serviços do setor de
geologia e mineração.
Nosso Código de Mineração atual é de 1967 e,
em função da dinâmica e da velocidade com que a
tecnologia nos atinge, já está obsoleto e precisa de
modificações.
Essa audiência pública que foi a primeira realizada pela subcomissão –temos outras duas audiências
públicas a serem realizadas – teve a oportunidade de
trazer vários profundos conhecedores desse assunto
e as outras audiências que serão realizadas também
terão esse objetivo e, provavelmente, a subcomissão
também fará uma visita a uma mina de exploração de
minerais de terras-raras.
O início dessas discussões foi muito positivo.
Especialistas do setor revelaram que o ponto principal da discussão sobre terras-raras, hoje, é que temos
o bem mineral, temos o mineral estratégico, mas ainda
precisamos incentivar e capacitar a indústria nacional
para que venha também se dedicar a esse assunto,
além de aprimorar nossa tecnologia para explorar e
produzir esses metais.
As terras-raras são 17 elementos químicos utilizados em tecnologias de ponta, como ímãs que aumentam a capacidade de geradores elétricos, por exemplo,
ou tablets e smartphones.
Os metais de terras-raras são muito importantes
em função das suas variadas aplicações tecnológicas,
cada vez mais fundamentais para a nossa sociedade
moderna. Por isso, são considerados estratégicos para
o desenvolvimento futuro do nosso País.
Atualmente, o mercado de terras-raras é praticamente dominado pela China, que é responsável
pela exploração mineral de 87% desses elementos
no mundo e pratica preços altos para a exportação.
O Brasil responde por apenas 0,28% da exploração
desses minérios, em que pese o grande potencial de
terras-raras que possui. Mas, assim como outros países, pretende se tornar competitivo nesse mercado e
reduzir sua dependência do mercado chinês.
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Com a decisão de explorar os minerais de terras-raras temos pela frente uma janela de oportunidades
para trabalhar e desenvolver processos industriais
competitivos, e permitir que o Brasil possa produzir
vários componentes estratégicos de inovação.
Hoje, temos no Brasil uma indústria mineral que
produz cerca de 80 bens minerais, recursos que influenciam o desenvolvimento de Municípios, dos Estados
e da própria União. O valor da produção mineral, em
2012, foi de R$42 bilhões. O valor das exportações foi
de R$34,1 bilhões e o balanço do comércio mineral foi
de R$25,2 bilhões.
Somos global player em minério de nióbio, ferro,
manganês, bauxita, tântalo, grafite e amianto. Somos
exportadores de material da construção tipo caulim,
magnesita, vermiculita e mica.
Somos autossuficientes em calcário para a produção de cimento, cromo, diamante industrial, titânio,
ouro, talco e lico. Somos também importadores e produtores de fosfato, cobre, zinco, diatomita, tungstênio,
e somos altamente dependentes de potássio, enxofre,
carvão metalúrgico e também do objeto de nossa subcomissão, que são os metais de terras-raras.
As novas fronteiras que se abrem a partir do
desenvolvimento de uma indústria de alta tecnologia,
com a utilização dos elementos de terras-raras, são
imensas e promissoras.
Mas para atingir esse objetivo há muitos desafios pela frente.
O Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério das Minas e Energia,
Carlos Nogueira da Costa Júnior, destacou na reunião, por exemplo, que a trilogia geologia, mineração
e transformação mineral é uma questão que precisa
estar encaixada, precisa estar bem articulada. É na
transformação mineral que acontecem os melhores
ganhos, a transferência de renda, de valores, e a geração de emprego.
Segundo os expositores, a atividade de pesquisa
e lavra dos bens minerais não é o grande problema da
cadeia ou de um marco regulatório das terras-raras.
A atividade de pesquisa e lavra de todos os bens minerais é conhecida, e há técnicas já utilizadas para
diversos bens minerais.
O que ficou claro, na primeira audiência, é a importância de agregar valor aos produtos produzidos no
Brasil e não simplesmente transformar os bens minerais
em commodities. Um desafio maior para a mineração
é ampliar e fortalecer a articulação federativa de ações
de geologia e mineração e de transformação mineral.
Para isso, é preciso ampliar o conhecimento do território brasileiro emerso e imerso. Hoje temos conhecimento apenas de cerca de 30% do Território nacional.
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No Brasil, a ocorrência de terras-raras leves é conhecida, mas ainda temos dificuldades em identificar
grandes reservas de metais de terras-raras pesados.
E são exatamente os minerais de terra-raras pesados
que têm um valor hoje no mercado maior em relação
aos de terras-raras leves.
Sabemos que os elementos terras-raras não são
“raros”, no sentido estrito da palavra. São, ao contrário,
elementos até abundantes na crosta terrestre, mais
abundantes do que outros elementos como chumbo,
cobre ou prata. No entanto, a grande dificuldade associada aos elementos terras-raras, aquilo que exatamente os torna tão raros é que eles se apresentam
em baixa concentração.
Os depósitos minerais onde encontramos os elementos terras-raras precisam ser trabalhados cuidadosamente. Reside aí a importância de termos tecnologia
para explorá-los e para utilizarmos esses elementos
de terras-raras para a fabricação de componentes que
são altamente necessários aos equipamentos que são
muito utilizados nas novas tecnologias.
Então, nesse sentido, eu reforço o convite para
quem tiver oportunidade, os Senadores que estiverem
presentes – o Senador Randolfe Rodrigues se estiver
aqui amanhã às 9h da manhã na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania –, participarem desta audiência pública em que nós vamos aprofundar, agora
com empresários que já atuam no setor, dessa segunda
audiência pública para o debate a respeito desses minerais de terras-raras e para juntar elementos que vão,
certamente, ser muito úteis ao Senador Luiz Henrique
da Silveira, que é o nosso Relator desse marco regulatório, dessa proposição de marco regulatório para o
conhecimento, estudo e exploração economicamente
viável e ecologicamente adequada também dos minerais de terras-raras no Brasil.
Essa audiência pública vai acontecer amanhã,
às 9h da manhã, exatamente na sala onde funciona a
Comissão de Constituição e Justiça.
Muito obrigado, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco/
PSOL – AP) – Eu que agradeço, Senador Anibal Diniz.
De imediato, devolvo a Presidência a V. Exª.
O Sr. Randolfe Rodrigues deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal
Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa,como membro titular o
Deputado Ricardo Tripoli, em substituição ao Deputado
Antonio Imbassahy, e, como membro suplente, o Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, em substituição ao
Deputado Ricardo Tripoli, para integrarem a Comissão
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Mista Permanente para Mudanças Climáticas – CMMC,
conforme os Ofícios de nºs 535 e 536, de 2013, da
Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados ao processado da matéria.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 535/2013/PSDB
Brasília, 21 de maio de 2013
Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Ricardo
Tripoli, em substituição ao Deputado Antonio Imbassahy, como membro titular, para integrar a Comissão
Mista Permanente (Mudanças Climáticas).
Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio,
Líder do PSDB.
Of. nº 536/2013/PSDB
Brasília, 21 de maio de 2013
Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Antonio
Carlos Mendes Thame, em substituição ao Deputado
Ricardo Tripoli, como membro suplente, para integrar
a Comissão Mista Permanente (Mudanças Climáticas).
Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio,
Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa, como membro titular, a
Deputada Mara Gabrilli, em substituição ao Deputado
Carlos Sampaio, e, como membro suplente, o Deputado Bruno Araújo, em substituição ao Deputado João
Campos, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 609, de
2013, conforme os Ofícios de nºs 525 e 531, de 2013,
da Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados ao processado da matéria.
São os seguintes os Ofícios:
Of. no 525/2013/PSDB
Brasília, 21 de maio de 2013
Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Bruno
Araújo, como membro Suplente, para integrar a Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer
sobre a Medida Provisória no 609, que reduz a zero
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as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação
e da Cofins-Importação incidentes sobre a receita decorrente da venda no mercado interno e sobre a importação de produtos que compõem a cesta básica,
e dá outras providências.
Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio,
Líder do PSDB.
Of. no 531/2013/PSDB
Brasília, 21 de maio de 2013
Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Mara Gabrilli, como membro Titular, para integrar a Comissão
Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a
Medida Proivsória no 609, que reduz a zero as alíquotas
da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre a receita decorrente da venda
no mercado interno e sobre a importação de produtos
que compõem a cesta básica e dá outras providências.
Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio,
Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT
– AC) – A Presidência designou, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória 614, de 2013:
– como membro titular, o Deputado Alex Canziani, em substituição ao Deputado Jovair Arantes,
e, como membro suplente, o Deputado José Augusto Maia, em substituição ao Deputado Antonio Brito, conforme o Ofício nº 234 de 2013, da
Liderança do PTB na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Nilson Pinto,
em substituição ao Deputado Carlos Sampaio,
e, como membro suplente, a Deputada Andreia
Zito, em substituição ao Deputado João Campos,
conforme os Ofícios , nos 523 e 533 de 2013, da
Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Stepan Nercessian, e, como membro suplente, o Deputado
Eurico Júnior, conforme o Ofício nº 123 de 2013,
das Lideranças do PPS e do PV na Câmara dos
Deputados;
– como membro titular, o Deputado Paulo Rubem
Santiago, em substituição ao Deputado André
Figueiredo, conforme o Ofício no 172 de 2013,
da Liderança do PDT na Câmara dos Deputados.
Os Ofícios foram encaminhados à Comissão
Mista para serem juntados ao processado da matéria.
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São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 234/2013
Brasília, 21 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Alex Canziani (PTB/PR), na qualidade de titular, em
substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes (PTB/
GO); e, na qualidade de suplente o Senhor Deputado
José Augusto Maia (PTB-PE), em substituição ao Senhor Deputado Antonio Brito (PTB/BA), para compor
a Comissão Mista sobre a MP nº 614/2013, que “Altera a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que
dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e
Cargos de Magistério Federal; altera a Lei nº 11.526,
de 4 de outubro de 2007; e dá outras providências”.
Aproveito o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
Of. nº 523/2013/PSDB
Brasília, 21 de maio de 2013
Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Nilson
Pinto, como membro titular, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer a Medida Provisória nº 614/13, que altera a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a estruturação do
Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal;
altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007; e dá
outras providências.
Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio,
Líder do PSDB.
Of. nº 533/2013/PSDB
Brasília, 21 de maio de 2013
Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Andreia
Zito, como membro suplente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer a Medida Provisória nº 614/13, que altera a Lei nº 12.772, de 28 de
dezembro de 2012, que dispõe sobre a estruturação
do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal;
altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007; e dá
outras providências.
Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio,
Líder do PSDB.
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Of. /LID/nº 123/2013
Brasília, 21 de maio de 2013
Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência os Deputados
Stepan Nercessian – PPS/RJ e Eurico Júnior – PV/
RJ para integrar como titular e suplente, respectivamente a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à MP nº 614/13, que “Altera a Lei nº 12.772, de 28 de
dezembro de 2012, que dispõe sobre a estruturação
do Plano de Carreira e Cargos de Magistério Federal;
altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007; e dá
outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
Líder do PPS – Deputado Sarney Filho, Líder do PV.
Ofício nº 172/2013 Lid/PDT
Brasília, 21 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º da Resolução nº
1/2002, do Congresso Nacional, indico em substituição ao meu nome, o Deputado Paulo Rubem Santiago PDT/PE, para integrar na condição de membro
Titular, a Comissão Mista destinada a proferir parecer
a MP nº 614/13, que Altera a Lei nº 12.772, de 28 de
dezembro de 2012, que dispõe sobre a estruturação
do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal;
altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007; e dá
outras providências.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa para integrar a Comissão
Mista, destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 613, de 2013:
– como membro suplente, o Deputado Raimundo Gomes de Matos, em substituição ao Deputado João Campos, conforme o Ofício nº 521,
de 2013, da Liderança do PSDB na Câmara dos
Deputados.
– como membro titular, o Deputado Arnaldo Jardim, e, como membro suplente, o Deputado Sarney Filho, conforme o Ofício nº 114, de 2013,
das Lideranças do PPS e do PV na Câmara dos
Deputados.
– como membro suplente, o Deputado Marcos
Montes, em substituição ao Deputado Diego An-
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drade, conforme o Ofício nº 611, de 2013, da
Liderança do PSD na Câmara dos Deputados.
– como membro titular, o Deputado Gonzaga
Patriota, em substituição ao Deputado Dr. Ubiali,
conforme o Ofício nº 86, de 2013, da Liderança
do PSB na Câmara dos Deputados.
Os Ofícios serão encaminhados à Comissão
Mista para serem juntados ao processado da matéria.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 521/2013/PSDB
Brasília, 21 de maio de 2013
Assunto: Indicação de Membro de Comissão.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Raimundo
Gomes de Matos, em substituição ao Deputado João
Campos, como membro suplente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer a Medida
Provisória nº 613/13, que institui crédito presumido da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na venda
de álcool, inclusive para fins carburantes; altera a Lei
nº 10.865, 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 específica,
e dá outras providências.
Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio,
Líder do PSDB.
Of. /LID/nº 114/2013
Brasília, 14 de maio de 2013
Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência os Deputados Arnaldo Jardim – PPS/SP e Sarney Filho – PV/MA para
integrar como titular e suplente, respectivamente, a
Comissão Mista destinada a proferir parecer a MP nº
613/13, que “Institui crédito presumido da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins na venda de álcool, inclusive para fins carburantes; altera a Lei nº 10.865, 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”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
Líder do PPS – Deputado Sarney Filho, Líder d PV.
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Of. nº 611/13/PSD
Brasília, 22 de maio de 2013
Assunto: Indicação de parlamentares do PSD para
compor Comissão Mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico os parlamentares do PSD, abaixo relacionados, para comporem a seguinte Comissão Mista:
Comissão Mista
Destina a proferir parecerà MPV nº 613,
de 2013

Titular
....

Suplente
Marcos Montes

.....

Nesse sentido, solicito que sejam tomadas as
providências cabíveis para que a referida indicação
produza os devidos efeitos legais e regimentais.
Atenciosamente, – Eduardo Sciarra, Líder do
PSD.
OF.B/086/13
Brasília, 21 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Gonzaga Patriota (PSB-PE), 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 10.865, 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”, em
substituição ao Deputado Dr. Ubiali.
Respeitosamente, _ Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Senhora Presidente da República adotou,
em 17 de maio de 2013, publicou no Diário Oficial da
União de 20 de maio de 2013 e retificou no Diário Oficial da União no dia 21 de maio de 2013, a Medida
Provisória n° 615, de 2013, que “Autoriza o pagamento de subvenção econômica aos produtores da
safra 2011/2012 de cana-de-açúcar e de etanol da
Região Nordeste e o financiamento da renovação e
implantação de canaviais com equalização da taxa
de juros; dispõe sobre os arranjos de pagamento e as
instituições de pagamento integrantes do Sistema de
Pagamentos Brasileiro - SPB; altera a Lei n° 12.783, de
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11 de janeiro de 2013, para autorizar a União a emitir,
sob a forma de colocação direta, em favor da Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE, títulos da dívida
pública mobiliária federal; e dá outras providências”.
Nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução nº
1, de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do
art. 10-A do Regimento Comum, está assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer
sobre a matéria:
Senadores Eunício Oliveira, Francisco Dornelles,
Sérgio Petecão, Paulo Davim e Ricardo Ferraço.
Suplentes: Ana Amélia, Kátia Abreu, Romero Jucá.
Titulares: Humberto Costa, José Pimentel,
Wellington Dias, Acir Gurgacz.
Suplentes: Walter Pinheiro, Angela Portela, Inácio
Arruda, Antônio Carlos Valadares.
Titulares: Cícero Lucena, Cássio Cunha Lima,
Jayme Campos.
Suplentes: Alvaro Dias, Cyro Miranda, Wilder
Morais.
Titulares: Eduardo Amorim, Antônio Carlos Rodrigues
Suplentes: Alfredo Nascimento e Gim Argello
Deputados.
Titulares: José Guimarães e Valmir Assunção,
do PT.
Suplentes: Sibá Machado, Luiz Couto.
PMDB
Eduardo Cunha, Marcelo Castro.
Suplentes: Darcísio Perondi e Edinho Araújo.
PSD
Titulares: Eduardo Sciarra e Eleuses Paiva.
Suplentes: Guilherme Campos e Heuler Cruvinel
PSDB
Titular: Bruno Araújo
Suplente:Raimundo Gomes de Matos
PP
Titular: Arthur Lira
Suplente: Roberto Britto
DEM
Titular: Felipe Maia
Suplente:Efraim Filho
PR
Titular: Anthony Garotinho
Suplente não indicado
PSB
Titular: Beto Albuquerque
Suplente: Glauber Braga
PDT
Titular: André Figueiredo
Suplente: Salvador Zimbaldi
PV/PPS
Titular: Arnaldo Jardim
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Suplente: Sarney Filho
PTB
Titular: Jovair Arantes
Suplente: Antônio Brito
PTdoB
Titular: Rosinha da Adefal
A comunicação vem acompanhada também com
o calendário de tramitação da Medida Provisória, que
vai desde a publicação até a matéria ser publicada
em seus avulsos.
É o seguinte o calendário de tramitação da
Medida Provisória:
– Publicação no Diário Oficial da União: 20-5-2013;
– Designação da Comissão: 22-5-2013 (SF);
– Instalação da Comissão: 24 horas após designação;
– Emendas: até 26-5-2013 (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 16-6-2013
(até 28º dia);
– Recebimento previsto no Senado Federal: 16-6-2013;
– Prazo no Senado Federal: de 17-6-2013 a 30-6-2013
(42º dia);
– Se modificado, devolução à Câmara dos Deputados:
30-6-2013;
– Prazo para apreciação das modificações do Senado
Federal, pela Câmara dos Deputados: de 1º-7-2013 a
3-7-2013 (43º ao 45º dia);
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de
4-7-2013 (46º dia);
– Prazo final no Congresso: 1º-8-2013.
A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Agora, com a palavra, o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Presidente, aos que nos ouvem
pela Rádio Senado, nos assistem pela TV Senado.
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Sr. Presidente, nesta última segunda-feira, fomos recebidos pela direção da Agência Nacional do
Petróleo no Rio de Janeiro. Preocupa-nos os resultados da 11ª rodada de leilões realizada pela Agência
Nacional do Petróleo, que traz a notícia de que o principal bônus adquirido pelo conjunto de empresas que
participaram daquele leilão foi o bônus denominado
Bacia da Foz do Rio Amazonas, que é a bacia que se
localiza na costa amapaense e que apresenta uma
região de provável exploração de petróleo, que vai
desde os limites do nosso mar territorial ao Norte, na
fronteira com a Guiana Francesa, até os limites ao sul
do Amapá, sendo confrontante com pelo menos dois
Municípios do Estado: o Município de Oiapoque e o
Município de Calçoene. E, de acordo com a provável
futura exploração, também podendo ser confrontante
com os Municípios de Amapá e de Macapá.
Eu digo que traz preocupação, Sr. Presidente, e a
ideia desse encontro com a direção da Agência Nacional
de Petróleo foi responder a perguntas que hoje criam,
na sociedade amapaense, uma enorme expectativa.
Primeiro, porque é importante termos conhecimento
de qual será o impacto ambiental, na costa marítima
brasileira, da futura exploração de petróleo. Segundo,
ainda sobre o impacto ambiental, é importante termos
conhecimento também de qual será o impacto na economia, em especial, na economia da pesca, de uma
futura exploração na costa amapaense.
Além disso, outra indagação que surge no debate sobre uma provável futura exploração de petróleo
na costa amapaense é qual será a cadeia produtiva
do petróleo e qual são as demandas que o Estado do
Amapá e os Municípios terão de cumprir para efetivar
a produção e como isso vai mobilizar a economia local.
É importante saber qual é o perfil da mão de obra
que pode vir a ser recrutada na região nas diferentes
fases. Perguntamos – e a indagação, nesse encontro,
era discutir a estimativa de royalties – qual o prazo para
o início das operações das empresas vencedoras do
leilão e como se aplica o dispositivo sobre a obrigação
de aquisição de equipamentos e insumos de produção
local no Amapá.
Por isso, nesse aspecto, eu diria que a audiência
foi esclarecedora.
Antes de mais nada, é importante dizer – e é por
isso que nós procuramos a Agência Nacional de Petróleo – que é fundamental dialogar e debater com a
sociedade amapaense sobre essa realidade futura de
exploração de petróleo na costa amapaense, porque
o Amapá tem duas experiências de grandes projetos
de enclave que só deixaram como legado para o povo
amapaense, lamentavelmente, destruição ambiental e
problemas sociais.
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Primeiro, nos anos 40, na criação do Território
Federal do Amapá, houve a descoberta de minas
de manganês na região, e a exploração ocorreu por
parte de uma multinacional americana, denominada
Bethlehem Steel Corporation, que tinha como representante sua na exploração no Amapá, a Indústria e
Comércio de Minérios – Icome – e um contrato inicial
que era para a exploração do manganês em 50 anos.
Eles esgotaram a produção antes de terminar o século
XX, deixando enormes problemas sociais e ambientais
para o Amapá.
A outra, na região sul do Amapá, a exploração
de caulim, o chamado Projeto Jari, que criou uma infraestrutura urbana do lado paranaense e deixou, do
lado amapaense, um enorme e terrível legado social
de ausência de infraestrutura social para os Municípios
de Laranjal do Jari e de Vitória do Jari, dívida social
que o próprio Estado do Amapá teve que equalizar ao
longo do tempo.
Portanto, são dois projetos para nós de enclave,
dois grandes projetos de péssima memória. Como
“gato escaldado sempre tem medo de água fria”, nós
do Amapá não queremos que isso volte a ocorrer
com a experiência de exploração de petróleo na costa amapaense.
É essa a razão desse encontro que tivemos com
a Agência Nacional de Petróleo.
Desse encontro, é importante aqui – e eu sei que
a TV Senado leva o que estamos falando para todos
os cantos do Amapá – nós esclarecermos sobre o que
representou para o Amapá a 11ª rodada de leilão e o
que representou o resultado das empresas vitoriosas
desse leilão.
Primeiro, reiterando o bônus intitulado Bacia da
Foz do Amazonas, que é a Bacia que congrega os lotes de exploração na costa amapaense, sagraram-se
vencedores desses lotes as seguintes empresas: a
Total EIP do Brasil, uma empresa francesa que dirige
também um consórcio que ficou com o filé-mignon –
digamos assim –, com a melhor parte da Bacia da Foz
do Amazonas, que é o lote denominado SFZA-AP1, que
fica exatamente na fronteira com a Guiana Francesa.
Então, o consórcio liderado pela Total, em que a
Total, empresa francesa, somada à British Petroleum,
inglesa, e a nossa Petrobras, esse consórcio com essas três empresas ficou com esse primeiro lote: 40%
da Total, 30% da British Petroleum e 30% da Petrobras.
É importante destacar o interesse francês, e quero reiterar: o bônus mais caro pago no leilão foi o bônus da
Foz do Amazonas. Foram pagos pelo bônus da Foz do
Amazonas US$803 milhões, quase R$1 bilhão. Quase
50% de todo o recurso mobilizado do leilão, R$2,8 bilhões, foram destinados à compra dos lotes do bônus
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da Foz do Amazonas. Demonstra isso um interesse
enorme dessas empresas em explorar na costa amapaense e demonstra também uma convicção dessas
empresas – senão eles não teriam aportado esta quantidade toda de dinheiro –, uma pretensão concreta
dessas empresas, uma certeza, melhor dizendo, por
parte dessas empresas, da existência de petróleo na
costa amapaense.
Além dessas três empresas, sagraram-se vitoriosas dos demais lotes do leilão a OGX, brasileira,
a Queiroz Galvão, também brasileira, a Premium Oil,
inglesa, a Pacific Brasil, canadense, a BHP Billiton
Petroleum, australiana, a Ecopetro, colombiana, e a
Brasoil Exploração Petrolífera, também canadense.
São essas as empresas que adquiriram o lote da Foz
do Rio Amazonas da costa amapaense.
É importante destacar o interesse, em especial,
da Total, da empresa francesa que dirigirá também um
consórcio, junto com a British Petroleum e com a nossa
Petrobras. A Total já tem experiência de exploração de
petróleo na costa francesa, e nunca é demais destacar
que a Total também explora, descobriu petróleo na costa da Guiana Francesa e já explora, melhor dizendo,
também, petróleo na costa africana.
Nós podemos perceber que há quase um consenso na geologia de que encontrar petróleo em regiões determinadas da costa africana, e, em especial,
como foi encontrado petróleo na costa de Gana, indica
que, no outro lado, ou seja, na costa americana, em
especial na costa amapaense, existe a possibilidade
grande também. E é essa a aposta da Total em relação
à existência de petróleo.
Da mesma forma, ter encontrado petróleo na
costa da Guiana Francesa dá essa certeza, e é por
conta de todos esses fatores que a empresa francesa
aplicou quase R$320 milhões – entre bônus – para
participar desse leilão e para fazer a exploração na
costa amapaense.
É importante entendemos as fases de exploração. Eu já manifestei aqui, anteriormente, as minhas
divergências, primeiro, em relação à existência de
leilão; depois, em relação à existência do modelo de
concessão; depois, em relação à existência de uma
agência de petróleo. No meu entender, quanto à responsabilidade da exploração, tivemos um grande retrocesso quando, nos anos 90, foi quebrado o monopólio
da Petrobras, e me parece que isso foi claramente um
acinte à nossa soberania.
É importante, pós-leilão, entendermos para o
Amapá quais as consequências de uma futura exploração. Há, a partir de agora, três fases na costa amapaense. As empresas vencedores do leilão conquistam
uma concessão de cinco anos de exploração e pesqui-
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sa para identificar mesmo a existência de petróleo na
costa amapaense; de três anos de desenvolvimento
dessas pesquisas; e, depois, de 27 anos de concessão para a produção. Então, as empresas vitoriosas do
leilão da semana passada terão, em tese, pelo menos,
35 anos de concessão entre exploração, desenvolvimento e produção de petróleo na costa amapaense.
A exploração na Foz do Rio Amazonas é uma
realidade nova para muitas empresas. É uma região
definida como área de nova fronteira. Talvez, essa fase
de exploração e desenvolvimento seja prorrogada.
O fato é que, a partir do dia 6 de agosto próximo,
quando será assinado o resultado da 11ª rodada do
leilão, quando serão entregues as concessões para
essas empresas, essas empresas necessitarão se
instalar no Amapá, procurar a costa amapaense.
E foi essa a ideia do encontro que tivemos na
Agência Nacional do Petróleo. E eu queria agradecer
a presença, nesse encontro, dos companheiros da
Bancada Federal: Deputado Sebastião Bala Rocha,
Deputado Vinícius, Deputada Dalva Figueiredo, que não
pôde estar presente, mas que tem manifestado o seu
interesse pelo tema, o Deputado Evandro Milhomen,
a Deputada Fátima, ou seja, o interesse do conjunto
da nossa Bancada Federal.
Quero destacar a presença e o interesse da Federação das Indústrias, da Presidente Josi Rocha,
pelo interesse que demonstrou em estar presente
nessa audiência, na última segunda-feira, e por estar
preocupada com os passos seguintes e em como é
possível e necessário preparar a indústria e o comércio amapaense para a realidade futura.
Veja, Sr. Presidente, as empresas vencedoras
do leilão pagaram bônus no total de R$2,8 bilhões. Do
total desses bônus, pelo menos R$803 milhões foram
para a costa amapaense. Lamentavelmente, o nosso
modelo de leilão diz que esses recursos têm que ser
destinados – vejam, pasmem – para o caixa da União,
e, via de regra, do caixa da União devem ir para a dívida pública. Ou seja, os recursos de aquisição para
a exploração de petróleo na costa brasileira, na costa amapaense, voltam para os cofres da União e vão
para o mercado financeiro. O ideal, o correto seria que
esses bônus pagos fossem investidos na área e na
região que vão ser afetadas pela exploração do leilão.
Aliás, dentre os investimentos futuros, que se estima sejam da ordem de R$1,8 bilhão, diz a legislação
que, nas fases distintas, os investimentos na região
devem ser destinados, na fase primeira, dita de exploração, entre 35% a 40% em algo que é denominado conteúdo local e, na fase dita de desenvolvimento,
60% a 65% em algo que é denominado conteúdo local.
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Ora, mas o conteúdo local dos investimentos a
serem feitos pelas empresas não são investimentos,
de fato, no local, porque o conteúdo local tem caráter
nacional. Pode ser investimento em qualquer canto do
País. E veja, Sr. Presidente, que os impactos de tudo
que ocorrerá serão na costa amapaense.
Então, o que nós, do Amapá, queremos dizer
claramente é que não nos satisfaz o mero debate de
eventuais futuros royalties. Não basta, mesmo porque
o marco regulatório dos royalties ainda é um debate
a ser resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. E isso
não é o bastante para a sociedade amapaense.
É necessário que esse conteúdo local de investimentos seja de fato conteúdo local, que sejam investimentos concretos no Amapá, na sociedade amapaense
e na realidade futura do Amapá.
Nós não queremos repetir as tristes experiências
que já tivemos de grandes modelos exploratórios de
enclave que só agregaram impacto ambiental e miséria para o povo do Amapá.
É por isso que considero fundamental, importantíssimo, o envolvimento de todas as lideranças políticas
do Amapá, do Governo do Estado, dos prefeitos dos
Municípios, da Bancada Federal, e o diálogo permanente com as instituições responsáveis pelo leilão e
as instituições que vão acompanhar a realidade futura
do Amapá.
Nesse sentido, Sr. Presidente, depois do encontro com a Agência Nacional do Petróleo, tivemos uma
reunião muito produtiva com o Instituto Brasileiro do
Petróleo, instituição fundada logo após a Petrobras, nos
anos 50, em 1957, responsável por agregar e reunir
as empresas que se destinam à exploração petrolífera
e que atuam no Brasil.
Junto com a reunião com o Instituto Brasileiro
do Petróleo, tivemos uma reunião também com a Organização Nacional da Indústria do Petróleo e com a
presença do executivo da Total, a empresa francesa
– digamos assim – principal acionista da exploração
da costa amapaense.
O que nós queremos é que, em primeiro lugar,
haja o reconhecimento por parte da União de uma realidade futura e nova para o Amapá.
É indispensável termos na nossa Universidade Federal do Amapá cursos que preparem técnicos
para essa realidade futura. É necessário termos na
Universidade Federal do Amapá cursos, por exemplo,
de Geologia, de Geofísica, de Tecnologia do Petróleo.
É necessário instituirmos uma nova escola técnica federal no Amapá. Hoje só temos dois institutos
técnicos federais de ensino: um na região sul, em Laranjal do Jari, e outro em Macapá. É fundamental e
indispensável hoje, agora, termos, entre Calçoene e
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Oiapoque, um instituto federal de educação com cursos específicos para essa necessidade.
E é fundamental preparar e dialogar com a sociedade amapaense para, em primeiro lugar, esclarecer
todas as dúvidas que existam e para prepará-la para
uma eventual realidade futura.
Nesse sentido, Sr. Presidente, com o apoio do
Instituto Brasileiro de Petróleo ou, melhor diria, com
a realização do Instituto Brasileiro do Petróleo e com
o apoio da Bancada federal, nós organizaremos, nos
próximos dias 20 e 21 de junho, em Macapá, um seminário sobre os impactos da produção de petróleo
na costa amapaense.
É indispensável, nós exigimos e necessitamos,
que a sociedade amapaense seja esclarecida. É indispensável que as autoridades amapaenses sejam
respeitadas e que haja diálogo. Nesse sentido, foi
produtivo o primeiro passo da reunião que tivemos,
segunda-feira, com a Agência Nacional do Petróleo,
com o Instituto Brasileiro do Petróleo e com a empresa
Total, no Rio de Janeiro.
A ideia é de, nós próximos dias 20 e 21, realizarmos esse seminário com a promoção e a realização
do Instituto Brasileiro de Petróleo, com a participação da Petrobras, com a participação da Total, com a
participação da Onip, com a participação do conjunto
de todos os atores envolvidos e, em especial, com a
participação do principal ator que deve ser envolvido
nesse tema, que é o povo amapaense. Os 35 anos
de eventual exploração, desenvolvimento e produção
passarão rapidamente, mas o Amapá ficará. O seu
povo ficará e não pode receber como legado, mais
uma vez, impacto ambiental e problemas sociais. Esta
é uma oportunidade, mas, como diz o adágio chinês,
há três coisas que não voltam: flecha depois de solta
pelo arco; pedra depois de solta pela mão e oportunidade depois de perdida.
Essa é uma oportunidade para o Amapá, mas,
para ser aproveitada, é fundamental, em especial,
o esclarecimento da sociedade amapaense e a sua
preparação para os investimentos futuros e para as
decorrências dessa provável e futura nova realidade.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Randolfe.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas
da União, os Avisos nºs 1.036 e 1.037, de 2013, na
origem, comunicando o recebimento dos autógrafos das
Resoluções nºs 16 e 15, de 2013, do Senado Federal,
autuados naquele Tribunal sob os nºs TC-013.529/2013-
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7 e TC-013.534/2013-0, respectivamente, e remetidos
ao setor competente para as providências cabíveis.
São os seguintes os Avisos:
Aviso nº 1.036-GP/TCU
Brasília, 20 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 1.196 (SF) de 15-5-2013, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo da Resolução nº 16/2013(SF), 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, cento e quarenta e um dólares norte-americanos
e sessenta e oito centavos), para o reescalonamento
da dívida oficial sudanesa com o Brasil’, e a recomendação para que o Tribunal de Contas da União proceda
ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que referido expediente, autuado no TCU como processo nº
TC-013.529/2013-7, foi remetido à Secretaria-Geral de
Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção
das providências pertinentes.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
Aviso nº 1.037-GP/TCU
Brasília, 20 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 1.198 (SF) de 15-5-2013, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo da Resolução nº 15/2013 (SF), 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 norte-americanos e
setenta e oito centavos), para extinção da dívida oficial
gabonesa com o Brasil’”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente autuado no TCU como processo nº
TC-013.534/2013-0, foi remetido à Secretaria-Geral de
Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção
das providências pertinentes.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os Avisos nºs 1.036 e 1.037, de 2013, foram
juntados aos processados das Resoluções nºs 16 e
15, de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição que serão lidas.
São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– As propostas de emenda à Constituição que acabam
de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes
dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
As matérias vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 500, DE 2013
Nos termos do artigo 40, do Regimento Interno
do Senado Federal, e de conformidade com o Requerimento nº 8/2013, da Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo – CDR, aprovado em 20-3-2013,
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que trata sobre diligências nas cidades sedes da Copa
das Confederações, requeiro autorização para desempenhar missão oficial de representação do Senado Federal, no dia 27 do corrente mês, na cidade de Salvador,
a fim de verificar, in loco, o andamento das obras da
Arena Fonte Nova e as demais ações de preparação
para a realização dos eventos esportivos.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2013. – Senador Antonio Carlos Valadares, PSB-SE.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Os Srs. Senadores Alfredo Nascimento, Ciro Nogueira, Eunício Oliveira 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. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Prezado Presidente,
prezadas Senadoras e Senadores, falta pouco mais de
um ano para o grande espetáculo mundial nos trazer
a alegria de ver a bola rolando em nossos gramados.
Porém, o sucesso da Copa do Mundo de 2014 depende
de uma infraestrutura eficiente. Tenho certeza de que
tudo foi planejado e projetado para oferecer conforto
e qualidade na prestação de serviços aos milhares de
turistas brasileiros e estrangeiros. Mas se não agirmos
agora com mais celeridade na execução das obras,
o show de bola que todos nós brasileiros esperamos
ansiosos, certamente, ficará comprometido.
Minha preocupação recai sobre as duas principais
obras de infraestrutura do meu Estado do Amazonas,
fundamental para suprir a demanda, cujo aumento é
inevitável em época de Copa do Mundo. Estou me referindo ao aeroporto e ao Porto de Manaus.
Considerado na avaliação dos usuários como o
segundo pior aeroporto do país, a obra de ampliação
do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, começa a apresentar resultados satisfatórios.
Dados recentes mostram que a obra encontra-se com
61% dos serviços concluídos.
No caso da obra de modernização, adequação e
restauração do porto de Manaus a situação é bastante
dramática. O processo licitatório ainda está em andamento. Ou seja, não há obras nos terminais portuários.
Independente da realização da Copa do Mundo,
essas duas obras são essenciais para o desenvolvimento do Estado do Amazonas. Por essa razão faço um
apelo a todos os cidadãos do meu Amazonas, quanto
a necessidade de fiscalizar e exigir a plena execução
das obras, que juntas somam investimentos na ordem
de R$ 400 milhões.
A Infraero responsável pela obra do aeroporto
ressalta que as etapas previstas no cronograma de
execução vêm sendo cumpridas. Portanto, não há
risco de atraso na conclusão dos serviços. A Infraero
informou ainda que ao todo são 1.300 operários trabalhando diariamente para garantir a entrega da obra
antes do Campeonato Mundial de futebol. Espero que
após o término das obras, o Aeroporto Internacional
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de Manaus seja melhor avaliado. É preciso ampliar a
capacidade dos aeroportos, mas acima de tudo é necessário oferecer um serviço de qualidade aos milhares
de passageiros que trafegam nos aeroportos brasileiros.
A situação do Porto de Manaus é bastante crítica. Infelizmente, as chances da obra não ser concluída
a tempo são bastante reais. O relatório denominado
Matriz de Responsabilidade, que especifica todas as
ações, obras, valores e demais investimentos essenciais para a realização da Copa do Mundo, apresenta
um diagnóstico desfavorável ao Porto de Manaus.
De acordo com o documento, os dois armazéns
do porto que passarão por adaptações para atender
os passageiros, devem ser entregues à população até
dezembro deste ano. O projeto de modernização do
Porto de Manaus – considerado como uma das principais portas de entrada à capital amazonense – prevê
ainda adaptação dos armazéns para abrigo de bagagens, ampliação de cais e defensas, urbanização de
pátio para estacionamento e passarela coberta para
pedestres. Para esse empreendimento o Governo
Federal prometeu a liberação de R$ 89,4 milhões. No
entanto, a obra sequer foi iniciada.
Caras Senadoras e Senadores. Infelizmente a
burocracia prevalece neste país, impedindo o Brasil
de crescer e se desenvolver na sua real capacidade.
Os amazonenses tem grandes chances de não receber o Porto de Manaus nas condições que descrevi
por causa da burocracia, por causa da morosidade
na tomada de decisões. O projeto básico dessa obra
deveria ter sido concluído em março de 2011. O licenciamento ambiental até setembro de 2012, e o início
das obras também em 2012. Mas pasmem, segundo
a administração do Porto de Manaus, as obras estão
em processo de licitação com previsão de início para
primeiro de agosto deste ano.
Não quero ser irresponsável, tampouco pessimista, mas não sei se as obras no Porto de Manaus
ficarão prontas até o início da Copa do Mundo. As condições são desfavoráveis e o desafio é muito grande.
Até quando vamos permitir que a burocracia vença a
nossa vontade de executar, de fazer o Brasil avançar?
Somos um país forte. Já superamos crises e delas estamos longe. Porém, as barreiras da burocracia, ainda,
não conseguimos superar. Não é só o estádio de futebol que se faz uma Copa do Mundo, digna de elogios
e referência para outras nações.
Uma Copa do Mundo é feita, sobretudo, de infraestrutura e mobilidade eficientes, as melhores heranças
que deixaremos para a sociedade brasileira após um
evento dessa magnitude se chama logística. Fazer do
Brasil sede de um evento internacional desse porte,
é dar aos brasileiros melhores condições de vida. É
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promover de modo mais célere a construção de um
transporte urbano mais adequado à realidade de cada
estado que sediará a Copa.
É ampliando a capacidade dos aeroportos que vamos melhorar a operação dos serviços aeroportuários.
É adequando e modernizando os portos que mais cargas e passageiros poderão usar esse sistema de transporte, é investindo na rede hoteleira que vamos atrair
mais o turismo. É por meio desse conjunto de grandes
obras que seremos capazes de gerar novas carreiras
e novas oportunidades de emprego. Agora, enquanto
a burocracia, esse jogo de papeis carimbados for mais
forte e ironicamente mais eficiente, nenhuma obra vai
avançar em ritmo satisfatório neste país, seja para a
Copa do Mundo, seja de qualquer programa do governo.
Somos merecedores de um Brasil mais justo e igualitário. Para tanto é preciso exigir dos nossos gestores mais
ação, mais agilidade e mais comprometimento com o
povo brasileiro. A sociedade merece e o Brasil precisa.
Muito obrigado.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a pesquisadora Martha Hiromoto,
da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”,
vinculada à Universidade de São Paulo (USP), apresentou, como requisito à obtenção do título de Mestra
em Economia Aplicada, a dissertação intitulada Uma
análise do efeito do gasto social dos governos federal, estadual e municipal sobre a pobreza no Brasil.
Trata-se de um trabalho muito interessante, e que me
chamou a atenção.
A literatura científica a respeito das interações
entre desenvolvimento econômico e redução da pobreza tem mostrado que, em geral, um bom índice de
desenvolvimento econômico tem o poder de impactar o
nível de pobreza, contribuindo para reduzi-la. Todavia,
nem sempre é o que ocorre. Nessa equação, outros
fatores importantes devem ser considerados, como a
qualidade do gasto público e a efetividade das políticas
públicas voltadas para a redução da pobreza.
A pesquisa da professora Martha Hiromoto abarca
os anos compreendidos entre 1987 e 2009. Ela mostra
como, na década de 87 a 97, a redução do percentual
de pobres sobre a população total foi bastante modesta, partindo de 35% no início da série para 33% dez
anos mais tarde.
A pesquisadora da USP demonstrou que, nos 10
anos seguintes, a redução da taxa de pobreza intensificou-se, caindo para 21% de pobres sobre o total da
população em 2009. Evidentemente, a melhoria do indicador de crescimento econômico respondeu por parte
substantiva do sucesso em diminuir a pobreza, pois a
taxa de crescimento média do PIB, no período entre
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1999 e 2009, ficou próxima dos 3,0%. No entanto, a
política de estabilização macroeconômica precedente,
e também o incremento da rede de proteção social,
não podem ser afastados.
Sr. Presidente, a meu ver, o que de mais importante sobressaí na dissertação da pesquisadora é a
constatação de que políticas públicas bem desenhadas, focalizadas e eficientes podem ajudar os governos
a “compensar os efeitos negativos dos momentos de
instabilidade e retração econômica sobre a pobreza”.
Por meio de tais políticas, o governo pode não apenas
atacar o problema da desigualdade na distribuição da
renda, mas permitir o progresso social, fornecendo
aos mais pobres oportunidades básicas, como água
tratada, saneamento básico, moradia, saúde, escola
e aperfeiçoamento profissional.
O total de gasto social dos governos somou cerca
de R$ 800 bilhões em 2009, quase 28% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Trata-se de um valor robusto,
que tem apresentado crescimento contínuo, o que justifica
plenamente a confecção de estudos que visem estimar o
efeito de tais gastos sobre a redução da pobreza.
Srªs e Srs. Senadores, com base em dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
e da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da
Fazenda, além de outras fontes, a pesquisa considerou
o gasto social por sua origem, em uma das três esferas
de governo. Dividiu-o em cinco grandes grupamentos:
previdência e assistência; saúde e saneamento; educação e cultura; trabalho e despesa de capital com
investimento; e habitação e urbanismo.
Conclusões relevantes do estudo demonstram
que os gastos em saúde e saneamento, tanto no âmbito federal quanto municipal, foram os que tiveram
maior efetividade para reduzir a pobreza no Brasil
nos últimos anos. No outro polo, os extensos gastos
com previdência e assistência social foram os menos
efetivos em reduzir a pobreza, provavelmente devido
a disfunções no foco dessas políticas.
O trabalho da professora pode ser visto como
um guia aos dirigentes das três esferas de governo.
Ele passa um recado, quase um alerta, a respeito da
necessidade de aperfeiçoar ao máximo as políticas
públicas voltadas à área social. Em adição, mostra
como um mesmo tipo de gasto pode ser mais ou menos efetivo, de acordo com o foco ou com condições
gerais pré-existentes.
Sr. Presidente, convém considerar que a situação
dos estados importa significativamente para a eficácia dos gastos sociais no combate à pobreza. Em um
contexto inicial de maior fragilidade geral, com indicadores econômicos e sociais mais deprimidos, haverá
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a tendência a obter resultados menos expressivos no
combate à pobreza. Nas palavras da pesquisadora: “Estados mais prósperos tendem a ter melhores resultados
dos seus gastos sobre a pobreza que estados menos
prósperos. As melhores condições sócio-econômicas
regionais contribuem para melhorar o efeito dos gastos
sociais sobre a queda da pobreza”.
A propósito, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de
ressaltar que o Ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro,
acaba de informar que o governo vai apresentar, em
junho, o Plano Nacional de Saneamento, o PlanSab,
que é um pacote de investimentos para universalizar
o acesso à água e ao esgoto tratado.
Trata-se de um Plano de longo prazo, que vai ser
desenvolvido a partir deste ano e até 2033. A idéia do
governo é desonerar as empresas de saneamento do
pagamento de PIS e COFINS e utilizar o dinheiro que
elas deixarem de recolher para complementar os investimentos no setor.
Sr. Presidente, segundo a previsão, a medida deve
gerar valores em torno de R$ 298 bilhões nos próximos
20 anos. É uma iniciativa que deve ser louvada, pois
além de impulsionar a economia vai tomar possível a
formulação de políticas concretas e organizadas de
saneamento básico, até então inexistentes, por conta
da falta de recursos para sua execução.
Finalizando, Sr. Presidente, é importante salientar
que a aplicação de recursos na área de saneamento
básico e fornecimento de água tratada tem um efeito
exponencial na saúde da população.
Por esses motivos, quero parabenizar o Ministro
Aguinaldo Ribeiro e a Presidenta Dilma Rousseff por
mais essa iniciativa, acreditando que o Plano Nacional de Saneamento Básico atingirá, especialmente, os
municípios que se encontram em maior necessidade
de atenção notadamente aqueles localizados no nordeste brasileiro.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente!
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, Senhoras e Senhores aqui presentes e aos
que acompanham os trabalhos desta casa nos veículos
de comunicação do Senado, familiares e admiradores:
Peço-lhes licença para iniciar minhas palavras
invertendo um pouco a ordem desta homenagem, mas
isso me parece bastante oportuno.
Na noite de ontem, ao informar sobre a sua morte,
um telejornal brasileiro mostrou partes de uma entrevista do Dr. Ruy Mesquita, onde o diretor de O Estado
de S. Paulo dizia que seu pai, Júlio Mesquita, recomendou-lhe ser comunista, pois, na juventude, essa
era uma prática que fazia bem à formação do caráter.
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Assim, aproveito este momento de reconhecimento a outro grande brasileiro para igualar a importante
contribuição à resistência democrática, à liberdade
de imprensa e de pensamento e, por que não dizer, à
educação de milhões de brasileiros, que tivemos no
trabalho do Dr. Rui e, claro da família Mesquita, à frente
do grupo O Estado de São.
Antecipo nesta tribuna meu reconhecimento de
pesar à família, aos funcionários e colaboradores.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores, os fatos
históricos não podem ser reescritos. Contudo, não se
pode deixar de reparar injustiças. Inclusive para que as
novas gerações possam conhecer outros verdadeiros
brasileiros que ajudaram a construir a nossa pátria.
E assim, livremente, formarem as suas opiniões
sobre erros, acertos, concepções e momentos históricos.
Resgatar simbolicamente seus mandatos e restituir-lhes a história de Senadores da República eleitos
em 1945, é, portanto, mais do que um dever que esta
casa tem com Luís Carlos Prestes e a Abel Chermont.
É um dever pra com a história do Brasil. Não é
escamoteando o passado que construímos o futuro.
Ao contrário.
A discordância e o confronto de idéias são naturais
e até previsíveis. Mais rara, entretanto, é a conquista do respeito dos adversários. Luís Carlos Prestes é
uma das poucas personalidades da história nacional
que o alcançou.
Desde seu nascimento, na cidade de Porto Alegre,
em 1898, à infância pobre, de menino órfão de pai aos
10 anos, o Cavaleiro da Esperança forjou sua personalidade biograficamente fascinante em um ambiente
que lhe possibilitou aceitar, com admirável tranqüilidade, todas as vicissitudes que a vida viria a lhe impor.
A simplicidade cotidiana de Luís Carlos Prestes
sempre contrastou com sua energia e força de vontade
inesgotáveis. Conforme anotou sua filha, a professora
Anita Leocádia, “muito antes de tornar-se comunista,
Prestes já era um revolucionário”.
Inconformado com o domínio das oligarquias, em
1921 Prestes passou a freqüentar o Clube Militar. Pouco
mais tarde, sua intensa atividade política o faria engajar-se
definitivamente no Movimento Tenentista, que combatia
a política do “café-com-leite” e do Coronelismo, pregando a liberdade política, o voto secreto e a justiça social.
Em 1924, os tenentistas, derrotados em São
Paulo, se refugiaram no interior do Estado, para depois se juntarem ao grupo do Rio Grande do Sul, liderado por Luís Carlos Prestes, formando a célebre
Coluna Prestes.
Em dois anos e seis meses de duração, percorreram nada menos do que 25 mil quilômetros, atra-
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vessando onze Estados brasileiros, praticando inusitadas, para a época, táticas de “guerra de guerrilhas”
e “entricheiramentos”, sem nunca serem derrotados,
construindo a história militar brasileira.
Apesar de não ter logrado êxito em derrubar o
Governo, a Coluna Prestes abalou politicamente a República Velha, preparando o caminho para Revolução
de 30, que levou Getúlio Vargas ao poder.
Diante de difíceis condições políticas internas,
Prestes se aproxima do Comunismo e se muda, em
1931, para a antiga União Soviética, onde permanece
até 1934, quando, retorna clandestinamente ao Brasil, onde é aclamado Presidente de Honra da Aliança
Nacional Libertadora, a ALN.
Em 1936, Prestes é preso por nove anos. com a
anistia, se candidata e é eleito Senador. O mandato é
interrompido no início de 1948, pois o Tribunal Superior Eleitoral, por três votos a dois, cassa o registro do
Partido Comunista brasileiro.
A resolução da Mesa do Senado Federal atingiu
igualmente a Abel Chermont, suplente de Prestes e
a quem a homenagem hoje prestada se estende, de
modo muito justo.
Ilustre paraense, jornalista, advogado, Deputado
Federal e Senador da República, Abel Chermont, já em
1935, havia sido o único Senador a fundar, junto com o
então Deputado João Café Filho e 19 outros Deputados
Federais, o “Grupo Parlamentar Pró-Liberdades Populares” para combater o avanço do Integralismo, contestar a
aplicação indiscriminada da Lei de Segurança Nacional
e defender a vigência das liberdades constitucionais.
Como Senador eleito para representar o meu
Ceará, democrata convicto, tenho a honra de declarar
desta tribuna que as extraordinárias trajetórias de Luís
Carlos Prestes e de Abel Chermont os fazem merecedores do título de Senador da República.
Muito obrigado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, persistência e paciência.
São estas as características que definem os servidores
públicos dos ex-territórios federais de meu Estado de
Roraima e do Amapá que, há mais de um ano, lutam
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 111, de 2011, que sugere a permissão para que
integrem o quadro em extinção da administração federal.
De autoria da deputada federal Dalva Figueiredo
(PT/AP), 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 atuais estados do Amapá e
de Roraima, no período de outubro de 1988 a outubro
de 1993, quando da instalação desses estados.
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Esta PEC foi aprovada em março, em primeiro
turno, pela Câmara dos Deputados, quando obteve
388 votos favoráveis, apenas três votos contrários e
uma única abstenção. Tal conquista se deu, graças
às intensas articulações políticas que as bancadas
de Roraima e do Amapá fizeram junto os presidentes
da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves
(PMDB/RN) e do Senado Federal, Renan Calheiros
(PMDB/AL), e também, com os líderes do governo no
Parlamento e com os ministros de Estado.
Neste meio tempo, previsões orçamentárias, feitas
pela área técnica do governo, geraram dúvidas acerca
da elevação de custos à folha de pagamento dos servidores públicos federais. Cálculos federais estimavam
que, uma vez esta PEC sendo aprovada, o número de
servidores a serem beneficiados chegariam à casa
dos 8.434, e gerariam um impacto financeiro de R$
1.208.592.200,00 ao ano.
Novamente, nos mobilizamos em favor da PEC
111/2011. Eu mesma enviei ofício à ministra do Planejamento, Miriam Belchior, esclarecendo que o estudo de
impacto orçamentário, feito por técnicos do ministério
bem como a Nota Informativa da Secretaria Executiva
publicada, continham equívocos comprometedores,
acerca do número de servidores a serem beneficiados, e com relação ao impacto financeiro estimado.
Também convidei ao meu gabinete, o assessor
Parlamentar do Ministério do Planejamento, Luiz Baião
a quem demonstrei, mais uma vez, os equívocos detectados nos cálculos apresentados pelo Ministério
do Planejamento. Diante dos cálculos apresentados,
o representante do governo reconheceu o equivoco,
admitiu que o valor apresentado pela Senadora está
dentro de patamar aceitável e concluiu que o pleito
formulado pode, sim, ser atendido.
Os esclarecimentos feitos foram fundamentais
para chegarmos a um acordo, pois a despesa superestimada apresentada pelo Planejamento era incompatível com a média remuneratória mensal do governo
federal. Refeitas as contas e esclarecidas as dúvidas,
enviei à ministra Belchior pedido de apoio à votação do
texto da PEC, que, reflete o desejo de isonomia com
o Estado de Rondônia, que já deu início ao processo
de transposição dos servidores.
Continuamos na luta pela aprovação definitiva desta
PEC, de fundamental valia para os servidores do Amapá
e de Roraima, que consideram de extrema importância
sua vinculação funcional à União. Para sairmos vitoriosos, estou fazendo gestões junto ao nosso Líder do PT
e também ao Líder do governo federal na Câmara dos
Deputados, para que deem atenção especial aos estados do extremo Norte do País. Peço que mobilizem os
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partidos da base aliada, a fim de repetirmos, no segundo turno, o resultado favorável obtido no primeiro turno.
Quero, por oportuno, cumprimentar a ministra de
Relações Institucionais, Ideli Salvatti, pelo comprometimento com que tratou esta questão. A ministra atendeu
a todos nós, parlamentares do Amapá e de Roraima,
ouviu atentamente os esclarecimentos sobre o texto e
entendeu que a aprovação do texto da forma como está,
não onera os cofres públicos, conforme foi suscitado.
Nas reuniões e nos documentos que encaminhei
deixo claro para os Ministérios do Planejamento e de
Relações Institucionais que o enquadramento dos
servidores que trabalharam no período de instalação
dos estados do Amapá e de Roraima, além de fazer
uma isonomia com o estado de Rondônia, representa
um investimento do governo federal naqueles estados.
São estados que, por serem localizados em fronteiras com outros países, por estarem distantes dos
grandes centros, por não disporem de indústrias nem
comércio desenvolvidos e por sofrerem com a dificuldade
de acesso, têm a economia movimentada, em grande
parte, por força do contracheque dos servidores públicos.
Quanto aos artigos que tratam dos fiscais de tributos e policiais civis, também esclareci que eles já
estão no quadro em extinção dos ex-territórios e recebem pela folha da União, não havendo, desta forma,
impacto financeiro algum. Trata-se, portanto, de o Estado brasileiro resolver a pendência histórica que tem
com um pequeno grupo de 65 servidores, fiscais e 154
policiais remanescentes dos ex-territórios.
Serena, a ministra demonstrou seu interesse na
proposta e se dispôs a defender a isonomia com Rondônia. Os artigos que resolvem a questão dos Fiscais
e dos Policiais Civis foram compreendidos pela ministra, porque essa é uma demanda que diz respeito
aos estados do Amapá e de Roraima e há, de fato, a
necessidade de aprovação dessas demandas históricas nesses estados.
A mesma compreensão peço ao Ministério do Planejamento para que o acordo sobre o texto da PEC 111
seja fechado, preservando os artigos que tratam dos
fiscais de tributos e dos policiais civis. Peço, também, ao
nosso partido que encaminhe o voto favorável à aprovação da PEC 111, como forma de se fazer justiça para com
os servidores. De igual modo, poderemos proporcionar
um maior desenvolvimento à economia daquela região.
Cabe, portanto, repetir, que se aprovada na sua
integralidade, a PEC 111 irá regularizar, de forma definitiva, uma pendência que o governo federal tem com
os servidores estaduais e municipais de Roraima e do
Amapá, admitidos, à época, com autorização oficial,
e que há muito tempo lutam pelo direito de permanecerem vinculados à União.
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Acredito, nobres pares, que, a aprovação definitiva
da PEC 111 representará o reconhecimento deste Congresso Nacional, aos servidores do Amapá e Roraima,
pelos relevantes serviços que prestaram aos dois ex-territórios, no período de transição destes para Estado.
Era o que tinha a falar hoje.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs Senadoras
e aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14
horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 597, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 7, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
altera dispositivos das Leis nºs 10.101, de
19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre
a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa, e 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que altera a legislação do
imposto de renda das pessoas físicas
Parecer sob nº 12, de 2013, da Comissão
Mista, Relator: Deputado Luiz Alberto (PT/
BA) e Relator Revisor: Senador Inácio Arruda
(PCdoB/CE), favorável, nos termos do Projeto
de Lei de Conversão nº 7, de 2013, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 22.05.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 21.03.2013)
Prazo final prorrogado: 03.06.2013
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 10, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 600, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 10, de 2013, na forma do
texto aprovado pela Câmara dos Deputados,
que altera as Leis nºs 12.409, de 25 de maio
de 2011, 12.793, de 2 de abril de 2013, que
dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento
do Centro-Oeste – FDCO, constitui fonte adicional de recursos para ampliação de limites
operacionais da Caixa Econômica Federal,
12.462, de 4 de agosto de 2011, 5.862, de 12
de dezembro de 1972, 8.399, de 7 de janeiro
de 1992, 12.096, de 24 de novembro de 2009,
12.663, de 5 de junho de 2012, 11.314, de 3 de

MAIO DE 2013
Maio de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

julho de 2006, 12.487, de 15 de setembro de
2011, e 11.941, de 27 de maio de 2009; altera
os prazos constantes da Lei nº 12.249, de 11
de junho de 2010; e altera a Medida Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, e o
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941;
e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº 600, de 2012).
Parecer sob nº 16, de 2013, da Comissão Mista, Relator: Deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB/
BA) e Relator Revisor: Senador Ivo Cassol
(PP/RO), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 10, de 2013, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 22.05.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 21.03.2013)
Prazo final prorrogado: 03.06.2013
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 428, de 2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de
autoria do Deputado Gilmar Machado, que
altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para disciplinar o rateio entre
empregados da cobrança adicional sobre as
despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR
e CAS.
4
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.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
89, de 2011, tendo como primeiro signatário
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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.
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)
Segunda 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)
Segunda 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-

928

28628 Quinta-feira 23

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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.
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)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 61, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal
Regional Federal com jurisdição nos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que
oferece, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira,
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda à
Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
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9
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.
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.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas 37 minutos.)

ÍNDICE ONOMÁSTICO
Pág.

ACIR GURGACZ
Parecer nº 381, de 2013 (da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle), sobre o Projeto de Lei do Senado nº 626, de 2011, que dispõe sobre o cultivo
sustentável da cana-de-açúcar em áreas alteradas
e nos biomas cerrado e campos gerais situados na
Amazônia Legal e dá outras providências..............
Avaliação da situação das rodovias federais
do Estado de Rondônia, defendendo a restauração
da malha rodoviária, ferroviária e hidroviária, obras
de fundamental importância para o desenvolvimento
da região e do País.................................................
Projeto de Lei do Senado nº 198, de 2013,
que acrescenta os §§ 6º e 7º ao art. 5º e o art.
21-A a Lei nº 7.347, de 1985, para fixar em cinco
anos o prazo prescricional para o cumprimento do
compromisso de ajuste de conduta e o prazo para
a propositura da ação civil pública, bem como em
um ano o prazo para a vigência do termo de ajustamento de conduta................................................

31

354

534

ALFREDO NASCIMENTO
Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2013,
que estabelece o direito à meia-entrada nas atividades culturais e artísticas para professores.........
Defesa de celeridade na execução das obras
de infraestrutura para oferecer conforto e qualidade
na prestação de serviços durante a realização da
Copa do Mundo. Preocupação com o atraso das
obras no Porto de Manaus.....................................

152

922

ALOYSIO NUNES FERREIRA
Indignação com a declaração da ministra dos
Direitos Humanos, Maria do Rosário, imputando à
oposição a autoria do boato sobre o fim do programa Bolsa Família....................................................

107

Pág.

Aparte ao senador Jorge Viana....................
Aparte ao senador José Agripino..................
Registro da entrevista com o governador do
Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, intitulada
“Prefiro ser criticado a me omitir”, publicada pela
revista Veja, edição de 20 de fevereiro de 2013.....
Requerimento nº 487, de 2013, que solicita
voto de pesar pelo falecimento do jornalista Ruy
Mesquita.................................................................
Homenagem de pesar pelo falecimento do
jornalista Ruy Mesquita..........................................
Cumprimentos à Mesa Diretora pelas medidas
administrativas anunciadas para melhorar o funcionamento do Senado Federal. Sugestão de retomada
do exame dos vetos pendentes de deliberação......
Proposta de Emenda à Constituição nº 26,
de 2013, que altera a redação do § 9º do art. 14 da
Constituição Federal para garantir a possibilidade
de o Congresso Nacional estabelecer novos casos
de inelegibilidade....................................................

108
112

131

504
511

608

906

ALVARO DIAS
Registro da entrevista intitulada “Aécio precisa
construir sua candidatura no partido”, publicada pelo
jornal Valor, edição de 26 de fevereiro de 2013.....
Requerimento nº 467, de 2013, que solicita
a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 183, de
2013, de autoria de Sua Excelência, que denomina
“Rodovia Engenheiro Lysímaco Franco Ferreira da
Costa” e “Rodovia General Luiz Carlos Pereira Tourinho”, respectivamente o trecho da rodovia BR-277
compreendida entre as localidades de Curitiba e
Paranaguá e o trecho da rodovia BR-407, compreendida entre as localidades de Cascavel e Toledo,
ambos situados no Estado do Paraná....................
Registro da petição protocolada por Sua Excelência junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, solicitando providências do governo
para garantir o salvo-conduto para que o senador

127

151

II
Pág.

boliviano Roger Pinto se desloque para o Brasil na
condição de exilado político....................................
Discussão em relação ao projeto que cria o
Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, no
Estado do Paraná...................................................
Projeto de Lei do Senado nº 196, de 2013, que
denomina “Rodovia Engenheiro Lysímaco Franco
Ferreira da Costa” o trecho da BR-277 que se estende de Curitiba a Paranaguá; “Rodovia do Café
Governador Ney Braga” os trechos da BR-277 e
BR-376 que se estendem de Curitiba a Nova Londrina e seu prolongamento até Porto São José, na
divisa com Mato Grosso do Sul; e “Rodovia General
Luiz Carlos Pereira Tourinho” o trecho da rodovia
BR-369 entre Londrina e Maringá..........................
Registro do artigo intitulado “Não se preocupe, embaixador”, publicado pelo jornal Estado de
S. Paulo, edição de 28 de fevereiro de 2013..........
Críticas ao modelo de gestão e a falta de
planejamento estratégico do Governo Federal que
resultou no aumento dos gastos públicos e na redução da capacidade de competição da indústria
nacional..................................................................

ANA RITA
300

326

Elogios ao Ministério da Educação (MEC) pelo
lançamento do Programa Nacional da Bolsa Permanência, que garante a manutenção de estudantes
de baixa renda nas universidades. Importância da
expansão das universidades federais e institutos
federais de educação no País, em especial no Estado do Espírito Santo............................................
Homenagem pelo transcurso dos 478 anos do
Município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo..

105
305

ANGELA PORTELA
423

459

Solidariedade à luta dos servidores dos Estados de Roraima e do Amapá pela aprovação definitiva da Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
nº 111, de 2011, que permite a inclusão dos funcionários públicos ao quadro de pessoal da União
Federal....................................................................

925

ANIBAL DINIZ
519

ANA AMÉLIA
Requerimento nº 466, de 2013, que solicita
voto de congratulações à Rádio Noroeste AM pelo
transcurso dos 50 anos da sua fundação...............
Importância da Lei nº 12.732, de 2012, que
garante a pacientes com câncer o tratamento no
Sistema Único de Saúde (SUS). Defesa de debate
para garantir a implementação da legislação.........
Solicitação de apensamento de projetos que
tratam de matéria eleitoral......................................
Requerimento nº 480, de 2013, que solicita
voto de congratulações à Rádio Solaris AM, pelo
transcurso dos 25 anos de sua fundação...............
Requerimento nº 481, de 2013, que solicita
voto de congratulações ao Jornal do Comércio, pelo
transcurso dos 80 anos de sua fundação...............
Requerimento nº 482, de 2013, que solicita voto de congratulações ao jornal Expresso
Ilustrado, pelo transcurso dos 20 anos de sua
fundação................................................................
Requerimento nº 483, de 2013, que solicita
voto de congratulações à Previdência e Seguros de
Pessoas (Gboex), pelo transcurso dos 100 de sua
fundação.................................................................
Cumprimentos à Mesa Diretora pelas medidas
anunciadas para a racionalização e transparência
administrativa do Senado Federal..........................

Pág.

151

311
328

332

332

333

333

606

Requerimento nº 473, de 2013, que solicita a
tramitação autônoma do Projeto de Lei da Câmara
(PLC) nº 135, de 2008, desapensando-o dos demais,
pois, apesar de dispor sobre o Código de Trânsito
Brasileiro, trata de tema complexo e específico envolvendo penas alternativas aplicáveis aos crimes
de transito...............................................................
Manifestação de solidariedade ao governador
Tião Viana, em virtude de denúncias de irregularidade no governo do Estado do Acre......................
Críticas à operação da Polícia Federal no
Estado do Acre pela prisão preventiva de pessoas
inocentes, sem respeitar o direito de defesa e o
devido processo legal.............................................
Expectativa com a realização de audiência
pública na subcomissão da Comissão de Ciência e
Tecnologia, com o objetivo de discutir e apresentar
relatório para contribuir com o marco regulatório da
mineração no Brasil, em especial, dos minerais de
terras-raras. ...........................................................

152

363

363

896

ANTONIO CARLOS VALADARES
Requerimento nº 474, de 2013, que solicita a
tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 130, de 2012, com o Projeto de Lei do
Senado nº 226, de 2007, por regularem a mesma
matéria....................................................................
Requerimento nº 494, de 2013, que solicita
licença dos trabalhos do Senado Federal, de 5 a 7

152

III
Pág.

de junho de 2013, para participar de reuniões do
Parlamento Latino-americano (Parlatino), em Havana, Cuba.............................................................
Proposta de Emenda à Constituição nº 28, de
2013, que altera os artigos 47 e 52 da Constituição
Federal, para estabelecer o voto aberto nas deliberações de cada Casa e do Congresso Nacional....
Requerimento nº 500, de 2013, que solicita
autorização para desempenhar missão oficial de
representação do Senado Federal, no dia 27 de
maio, na cidade de Salvador, a fim de verificar, in
loco, o andamento das obras da Arena Fonte Nova
e as demais ações de preparação para a realização
dos eventos esportivos...........................................

534

914

921

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Preocupação com a dívida pública dos municípios brasileiros com a União Federal, em especial
a situação do Município de São Paulo....................

367

ARMANDO MONTEIRO
Aparte ao senador Cássio Cunha Lima........
Congratulações ao governo pela entrega, no
Estado de Pernambuco, do petroleiro Zumbi dos
Palmares, do estádio de futebol Arena Pernambuco
e do anúncio de concessão de subvenção aos produtores de cana-de-açúcar da Região Nordeste....

341

705

BLAIRO MAGGI
Projeto de Lei do Senado nº 194, de 2013,
que dispõe sobre o acesso a informações da administração pública para fins de transição entre
governos e dá outras providências.........................

412

16

CÁSSIO CUNHA LIMA
Registro do artigo intitulado “Um cidadão acima de qualquer suspeita”, publicado pelo jornal O
Globo, edição de 21 de janeiro de 2013.................

Requerimento nº 477, de 2013, que solicita
seja submetida à Mesa Diretora do Senado Federal a proposta de homenagem ao poeta e senador
Ronaldo Cunha Lima com a publicação de sua biografia e atuação parlamentar como parte da coleção
Grandes Vultos que Honraram o Senado...............
Avaliação negativa da atuação do Partido dos
Trabalhadores à frente do Governo Federal, criticando a declaração da ministra dos Direitos Humanos
sobre o fim do programa Bolsa Família e a ineficaz
política econômica financeira, que agravou a situação da economia nacional....................................
Projeto de Lei do Senado nº 195, de 2013,
que altera o art. 7º da Lei nº 8.666, de 1993, para
condicionar a abertura de processo licitatório para
a contratação de obras com valor estimado igual
ou superior a cem milhões de reais à elaboração
prévia de projeto executivo.....................................
Registro do artigo intitulado “Lula e a falência
da ‘Doutrina Garcia’”, publicado pelo jornal O Globo,
edição de 31 de janeiro de 2013............................
Requerimento nº 491, de 2013, que solicita
ao ministro da Fazenda informações a respeito do
programa Bolsa Família do Governo Federal, em
especial, a apresentação dos comprovantes de
repasses à Caixa Econômica Federal (CEF) e dos
depósitos efetuados aos beneficiários....................
Requerimento nº 501, de 2013, que solicita
voto de aplauso ao jornalista Caco Barcellos, da
Rede Globo de Televisão, pela excelência e didatismo da matéria exibida no programa Profissão
Repórter, no dia 21 de maio de 2013, que tratou
sobre a seca da Região Nordeste..........................

332

339

419

457

530

921

CÍCERO LUCENA

CASILDO MALDANER
Parecer nº 378, de 2013 (da Comissão de Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 409, de 2012, que inclui os protetores solares
na abrangência da Lei nº 10.858, de 13 de abril
de 2004, que autoriza a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) a disponibilizar medicamentos, mediante
ressarcimento, e dá outras providências................

Pág.

125

Satisfação com a realização da convenção do
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) em
Brasília, demonstrando os avanços obtidos com o
empenho do partido................................................
Comentários acerca da precária infraestrutura
de transportes no País, especialmente no que se refere ao transporte coletivo de passageiros. Registro
de projeto de lei apresentado por Sua Excelência,
que pretende reduzir o problema da qualidade do
serviço de transporte oferecido à população..........
Registro do artigo intitulado “Reinvenção da
conta de movimento”, publicado pelo jornal Valor,
edição de 4 de março de 2013...............................
Registro da realização da 5ª edição do Troféu
Gonzagão na capital do Estado da Paraíba, para
homenagear personalidades marcantes da música
e da cultura nordestina...........................................

76

76

119

301

IV
Pág.

Requerimento nº 493, de 2013, que solicita
licença dos trabalhos do Senado Federal, de 6 a 7
de junho, de 2013, para participar da Reunião da
Comissão de Seguridade e Cidadania, Terrorismo e
Crime Organizado do Parlamento Latino-americano
(Parlatino), em Havana, Cuba................................
Proposta de Emenda à Constituição nº 27, de
2013, que altera o art. 144 da Constituição Federal,
para prever o pagamento de indenização à família
de policiais e bombeiros mortos em decorrência de
sua atividade profissional.......................................

CRISTOVAM BUARQUE

532

910

CIRO NOGUEIRA
Requerimento nº 471, de 2013, que solicita
que o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 12, de
2011, que altera a Lei nº 9.250, de 1995 (dispõe
sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, para
permitir a dedução de despesa com medicamentos
controlados), seja desapensado do grupo de projetos em que o mesmo está vinculado tramitando
em conjunto............................................................
Requerimento nº 472, de 2013, que solicita
que o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 12, de
2011, que altera a Lei nº 9.250, de 1995 (dispõe
sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física) passe
a tramitar em conjunto do o (PLS) nº 523, de 2011,
que estabelece programa de abatimento do Imposto de Renda de Pessoa Física do gasto na compra
de medicamentos de doenças que especifica, por
versarem de matérias correlatas. .........................
Importância do anúncio, pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), da realização do primeiro
leilão de exploração de blocos de gás e a inclusão
de áreas com predominância do gás de xisto, alternativa relevante para a redução dos custos de
produção de energia elétrica e da indústria nacional...........................................................................
Requerimento nº 489, de 2013, que solicita
que o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 105, de
2011, que altera a Lei Complementar nº 123, de
2006 (dispõe sobre o Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), seja
desapensado do (PLS) nº 467 e do conjunto de
projetos em que o mesmo está vinculado..............
Comentários sobre a dissertação da pesquisadora Martha Hiromoto, intitulada “Uma análise do
efeito do gasto social dos governos federal, estadual
e municipal sobre a pobreza no Brasil”..................
Congratulações ao Governo Federal pelo
anúncio da apresentação do Plano Nacional de
Saneamento (PlanSab), importante pacote de investimento para universalizar o acesso à água e ao
esgoto tratado.........................................................

Pág.

Homenagem ao Dia do Pedagogo, comemorado em 20 de maio, fazendo uma reflexão sobre a
importante função do profissional na melhoria da
qualidade da educação de base do País................
Requerimento nº 475, de 2013, que solicita votação em globo do Substitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado nº 402, de 2005 (nº
6.579/2009 na origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de homenagem permanente a Santos
Dumont, o Pai da Aviação, nos aeroportos, bases
aéreas e similares...................................................
Solidariedade às homenagens de pesar pelo
falecimento do jornalista Ruy Mesquita..................
Importância da redefinição dos conceitos de
direita e esquerda no contexto dos partidos políticos
brasileiros...............................................................

72

324
501

505

CYRO MIRANDA
152

152

460

529

923

923

Registro do artigo intitulado “Apropriação indébita”, publicado pelo jornal O Globo, edição de
25 de fevereiro de 2013..........................................
Requerimento nº 470, de 2013, que solicita que sobre o Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 561, de 2011, que altera o art. 118 da
Lei nº 8.213, de 1991 (dispõe sobre o plano de
benefícios da Previdência Social) seja ouvida
também a Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE).....................................................................
Esclarecimentos a respeito do apoio prestado
pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) ao ginasta
Arthur Zanetti e outros atletas brasileiros...............
Requerimento nº 490, de 2013, que solicita
licença dos trabalhos da Casa, de 5 a 9 de junho
de 2013, para representar o Senado Federal na
Reunião da Comissão de Seguridade e Cidadania, Terrorismo e Crime Organizado do Parlamento Latino-americano (Parlatino), em Havana,
Cuba.......................................................................

130

151

307

529

EDUARDO AMORIM
Comentários sobre a situação de violência
no trânsito no Brasil, o que aumenta o número de acidentes e os custos com despesas em
serviços de saúde. Importância do Projeto de
Lei do Senado (PLS) nº 426, de 2012, que destina recursos arrecadados com a cobrança de
multas de trânsito ao Sistema Único de Saúde
(SUS).....................................................................

346

V
Pág.

EDUARDO BRAGA
Requerimento nº 468, de 2013, que solicita a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado
149, de 2009; 136, de 2010; e 638, de 2011, por
versarem sobre o mesmo assunto (alteração o Código de Trânsito Brasileiro – destinação dos veículos
apreendidos pelo Sistema Nacional de Trânsito)....
Requerimento nº 478, de 2013, que solicita
que o Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2010,
que acrescenta § 9º e § 10º ao art. 57, da Lei nº
8.213, de 1991, seja apreciado pela Comissão de
Constituição Justiça e Cidadania (CCJ), além da
comissão constante do despacho inicial. ..............
Requerimento nº 479, de 2013, que solicita
que o Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2010,
que acrescenta § 9º e § 10º ao art. 57, da Lei nº
8.213, de 1991, seja apreciado pela Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE), além da comissão
constante do despacho inicial. ...............................
Requerimento nº 498, de 2013, que solicita a
retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº
383, de 2013, de autoria de Sua Excelência, que
pede a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do
Senado 764, de 2011 e 317, de 2012....................

Comemoração pela devolução simbólica do
mandato do senador Luiz Carlos Prestes e do seu
suplente Abel Chermont.........................................
Aparte ao senador Mário Couto....................

600
698

EUNÍCIO OLIVEIRA
151

332

Homenagem pelo transcurso dos 40 anos da
Universidade de Fortaleza (Unifor).........................
Homenagem de pesar pelo falecimento do
jornalista Ruy Mesquita. Homenagem de pesar pelo
falecimento do jornalista Ruy Mesquita. ................
Comemoração pela devolução simbólica do
mandato do senador Luiz Carlos Prestes e do seu
suplente Abel Chermont. ......................................

5

924

924

FERNANDO COLLOR

332

691

Preocupação com a possível crise entre os
Poderes da República e a violação à Constituição
Federal. Críticas às declarações do presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa,
desrespeitando o Legislativo..................................

288

288
335
500

502
506
509

509

309

FLEXA RIBEIRO
Registro do artigo intitulado “Furacão sobre
Cuba”, publicado pelo jornal Estado de S. Paulo,
edição de 1º de março de 2013..............................
Registro do artigo intitulado “Desastre no petróleo”, publicado pela revista Veja, edição de 20 de
fevereiro de 2013....................................................

EDUARDO SUPLICY
Concordância com a manifestação do presidente da Confederação Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), Dom Raymundo Damasceno, contra a redução da maioridade penal, justificando o
repúdio de Sua Excelência.....................................
Registro do artigo intitulado “Pela ampliação
da maioridade penal. E pelo aumento do nosso rigor
ao exigir o cumprimento da lei de governantes que
querem aumentar o rigor da lei (e também dos que
não querem)”, publicado pela revista Época, edição
de 22 de abril de 2013............................................
Aparte ao senador Mário Couto....................
Homenagem de pesar pelo falecimento do
jornalista Ruy Mesquita..........................................
Requerimento nº 486, de 2013, que solicita
voto de pesar pelo falecimento do jornalista e diretor
do jornal O Estado S. Paulo e fundador do Jornal
da Tarde, Ruy Mesquita..........................................
Aparte ao senador Cristovam Buarque.........
Leitura de texto em homenagem ao jornalista
Ruy Mesquita..........................................................
Registro do artigo intitulado “Felicidade e susto na Virada Cultural”, publicado no jornal Folha de
S.Paulo, edição de 22 de maio de 2013.................

Pág.

126

458

FRANCISCO DORNELLES
Avaliação do sistema tributário brasileiro e
defesa de propostas que permitam a manutenção
e expansão das políticas sociais no País...............
Parecer nº 387, de 2013 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 574, de 2012 (nº
581/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do acordo sobre a Previdência Social entre
a República Federativa do Brasil e o Reino da Bélgica, assinado em Bruxelas, em 4 de outubro de
2009........................................................................

287

468

GARIBALDI ALVES
Congratulações ao Governo Federal pelas
ações de assistência às populações atingidas pela
seca na Região Nordeste, em especial a conclusão
das obras e transposição do rio São Francisco......

305

VI
Pág.

HUMBERTO COSTA
Registro da participação de Sua Excelência,
acompanhando a presidente Dilma Rousseff, em
eventos no Estado de Pernambuco, como o inicio
das operações do petroleiro Zumbi dos Palmares,
a inauguração do estádio de futebol Arena Pernambuco e a visita a Associação dos Fornecedores de
Cana.......................................................................
Considerações acerca da falta de profissionais da saúde no Brasil, em especial no interior dos
estados. Importância das iniciativas do Ministério
da Saúde para redução do problema e defesa de
novas medidas para garantir o atendimento médico
à população, como a vinda de médicos estrangeiros
para atuar em áreas carentes.................................
Homenagem pela solenidade de devolução
simbólica do mandato do senador Luiz Carlos Prestes e do seu suplente Abel Chermont....................
Requerimento nº 495, de 2013, que solicita
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 132,
de 2013, que dispõe sobre a investigação criminal
conduzida pelo delegado de polícia.......................

Questionamento à decisão do Supremo Tribunal Federal de não reconhecer a estabilidade
dos servidores do Estado do Acre, contratados anteriormente à Constituição de 1988. Manifestação
de apoio às declarações do presidente do (STF),
ministro Joaquim Barbosa, de crítica ao Congresso
Nacional e a falta de ideologia dos partidos políticos
brasileiros...............................................................
310

516

602

617

7

594

702

JOÃO VICENTE CLAUDINO
Parecer nº 386, de 2013 (da Comissão Diretora), que apresenta redação final do Projeto de Lei
do Senado nº 402, de 2005 (nº 6.579, de 2009, na
Câmara dos Deputados), que obriga os aeroportos, bases aéreas e similares a manter homenagem
permanente ao “Pai da Aviação”, Alberto Santos
Dumont. .................................................................

325

Críticas ao ato criminoso e ao tumulto causado pela divulgação do fim do programa Bolsa
Família....................................................................
Preocupação com a situação de servidores do
Estado do Acre contratados sem concurso público
antes da Constituição Federal de 1988, ameaçados
de demissão em face de uma decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF)............................................
Desafios na implementação do novo Código
Florestal Brasileiro, que contribuirá para a preservação ambiental e a conservação das florestas no
País.........................................................................
Parecer nº 391, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Ofício
“S”, de 2013 (nº 22/2013, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação de
Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira para a composição
do Conselho Nacional de Justiça...........................

108

109

303

486

JOSÉ AGRIPINO
62

JARBAS VASCONCELOS
Solidariedade à homenagem de pesar pelo
falecimento do jornalista Ruy Mesquita..................

529

JORGE VIANA

IVO CASSOL
Parecer nº 383, de 2013 (da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle), sobre o Aviso nº 12, de 2013 (nº
174/2013, na origem), de iniciativa do Tribunal de
Contas da União, que encaminha ao Senado Federal
cópia do Acórdão nº 495, de 2013, bem como dos
respectivos relatório e voto que o fundamentam....

518

JAYME CAMPOS
Homenagem ao Grupo Gazeta de Comunicação pelo transcurso do 23º aniversário de fundação
do jornal A Gazeta..................................................

INÁCIO ARRUDA
Homenagem pelo transcurso dos 40 anos da
Universidade de Fortaleza (Unifor).........................
Homenagem pela solenidade de devolução
simbólica do mandato do senador Luiz Carlos Prestes e do seu suplente Abel Chermont, importante
decisão do Senado Federal para reforço da democracia brasileira.......................................................
Expectativa quanto à deliberação de realização da sessão de homenagem aos 250 anos de
nascimento de José Bonifácio de Andrade, patriarca
da independência...................................................

Pág.

499

Indignação com o tumulto causado aos beneficiários do programa Bolsa Família, em virtude
da divulgação do fim do benefício..........................
Críticas à declaração da ministra dos Direitos
Humanos imputando à oposição a autoria do boato

111

VII
Pág.

sobre o fim do programa Bolsa Família. Avaliação
negativa da atuação do Governo Federal. ............
Homenagem ao ex-senador Garibaldi Alves
pelo transcurso dos seus 90 anos..........................

111

Pág.

pública sobre a participação da mulher na política,
com foco nas últimas duas eleições e lançamento
do livro sobre o assunto..........................................

319

610
LINDBERGH FARIAS

JOSÉ PIMENTEL
Homenagem pelo transcurso dos 40 anos da
Universidade de Fortaleza (Unifor).........................
Requerimento nº 497, de 2013, que solicita
a retirada da urgência para apreciação do Projeto
de Decreto Legislativo nº 85, de 2013, que susta
os efeitos da resolução administrativa do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) nos autos da Petição nº
9495/AM (redefine o número de deputados federais,
estaduais e municipais)..........................................

2

688

JOSÉ SARNEY
Homenagem de pesar pelo falecimento do
jornalista Ruy Mesquita..........................................
Requerimento nº 488, de 2013, que solicita
voto de pesar pelo falecimento do jornalista Ruy
Mesquita.................................................................

523

525

KÁTIA ABREU
Denúncia da grave situação de invasão de
terras no País, especialmente, no Estado do Mato
Grosso do Sul, pelos índios, e da omissão do Ministério da Justiça no cumprimento da Constituição Federal para garantir proteção aos produtores
rurais.......................................................................
Críticas à atuação da Fundação Nacional do
Índio (Funai), do Conselho Indigenista Missionário
(Cimi) e do Ministério Público pela manutenção do
isolamento, pobreza e aumento das terras indígenas, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF), que proíbe a ampliação de terras
demarcadas............................................................

356

147

LÚCIA VÂNIA
Congratulações ao doutorando pela Universidade Federal de Goiás (UFGO) pelo seu trabalho
de avaliação do sistema imunológico no tratamento
da tuberculose, que possibilitará a criação da vacina
composta pelo bacilo de Calmette-Guérin (BCG)
para combater a doença.........................................
Requerimento nº 484, de 2013 que solicita
congratulações ao doutorando pela Universidade
Federal de Goiás, Eduardo Martins de Souza, do
programa de pós-graduação em Medicina Tropical,
por seu trabalho de avaliação do sistema imunológico no tratamento da tuberculose.........................
Parecer nº 393 (da Comissão de Assuntos
Sociais), sobre a Mensagem nº 14, de 2013 (nº
71/2013, na origem), que submete à apreciação do
Senado Federal o nome do Senhor Leandro Reis
Tavares para ser reconduzido ao cargo de diretor da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)...

346

346

493

LUIZ HENRIQUE
356

LÍDICE DA MATA
Requerimento nº 469, de 2013, que solicita
a tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 108, de 2013, com o Projeto de Lei
do Senado nº 146, de 2013, por versarem sobre a
mesma matéria.......................................................
Saudação à Assembleia Legislativa do Estado
da Bahia pela homenagem ao Núcleo de Estudos
Interdisciplinares sobre a Mulher (NEIM)...............
Destaque para a realização, na Comissão de
Direitos Humanos do Senado Federal, de audiência

Projeto de Resolução do Senado nº 33, de
2013, que autoriza o Estado de Pernambuco a contratar operação de crédito externo, com garantia da
União com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$200.000.000,00
(duzentos milhões de dólares dos Estados Unidos
da América), destinada a financiar o “Programa de
Saneamento Ambiental da Bacia do Rio Ipojuca”..

151

319

Registro da participação de Sua Excelência,
junto com o senador Jorge Viana, em missão à Europa para a exposição sobre o novo Código Florestal
Brasileiro, que comemora um ano de vigência.......
Aparte ao senador Zeze Perrella..................
Homenagem pela solenidade de devolução
simbólica do mandato do senador Luiz Carlos Prestes e do seu suplente Abel Chermont....................
Defesa da proposta de reorganização do cronograma de funcionamento do Senado Federal para
não prejudicar o trabalho das comissões técnicas
pela coincidência de horários.................................
Homenagem de pesar pelo falecimento do
jornalista Ruy Mesquita..........................................

318
525

604

607
704

VIII
Pág.

MAGNO MALTA
Críticas ao não comparecimento do presidente do Conselho Federal de Medicina a reunião
no Senado Federal para discussão do novo Código Penal Brasileiro, após declaração de apoio ao
aborto, solicitando a reconvocação........................
Importância da reunião ocorrida entre o ministro da Saúde, Alexandre Padilha e os membros
da Frente da Família para esclarecimentos sobre
os programas do Governo Federal, como o Rede
Cegonha e o de admissão de médicos estrangeiros para atuar no interior do Brasil e a criação de
comissão para trabalhar pela manutenção das comunidades terapêuticas que tratam dos usuários
de droga..................................................................
Aparte ao senador Mário Couto....................

353

696
698

MÁRIO COUTO
Críticas à falta de empenho do Governo Federal na adoção de medidas para melhorar a área
de segurança pública no País.................................
Apresentação de dados que confirmam o aumento da violência, dos crimes e mortes no País, em
especial no Distrito Federal. Defesa de alteração da
Constituição Federal para a redução da maioridade
penal.......................................................................
Registro do artigo intitulado “O mito da presidente workaholic”, publicado pelo jornal O Globo,
edição de 19 de março de 2013.............................
Projeto de Lei do Senado nº 199, de 2013,
que institui a política de prevenção de chuvas intensas e dá outras providências.............................
Projeto de Lei do Senado nº 200, de 2013,
que regulamenta a duração do mandato dos presidentes das Federações Estaduais de Futebol e
dá outras providências............................................
Preocupação com a situação de aumento da
violência, dos crimes cometidos por menores de
idade no País, especialmente no Estado do Espírito Santo. Apresentação de projetos para debate
do problema no Senado Federal............................

333

333

454

538

540

697

MOZARILDO CAVALCANTI
Parecer nº 379, de 2013 (da Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo), sobre o Projeto de Lei do Senado nº 626, de 2011, que dispõe
sobre o cultivo sustentável da cana-de-açúcar em
áreas alteradas e nos biomas cerrado e campos
gerais situados na Amazônia Legal e dá outras
providências............................................................

24

Pág.

Parecer nº 380, de 2013 (da Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária), sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 626, de 2011, que dispõe
sobre o cultivo sustentável da cana-de-açúcar em
áreas alteradas e nos biomas cerrado e campos
gerais situados na Amazônia Legal e dá outras
providências...........................................................
Críticas ao governo do Estado de Roraima
pela falta de planejamento, má aplicação dos recursos repassados ao estado e precárias condições
da saúde, educação e segurança pública..............
Parecer nº 392, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Ofício
“S” nº 11, de 2013 (nº 380/2013, na origem), que
submete à apreciação do Senado Federal a indicação de Marcelo Ferra de Carvalho, para exercer
o cargo de membro do Conselho Nacional do Ministério Público.......................................................
Registro dos artigos intitulados “Apagão atinge
300 mil pessoas em oito municípios de Roraima”,
divulgado pelo Jornal Nacional e “Apagão deixa
nove municípios sem energia”, publicado pelo jornal Folha de Boa Vista, edição de 21 de maio de
2013........................................................................
Defesa da aceleração na Câmara dos Deputados, da tramitação do projeto de lei de autoria de
Sua Excelência, que autoriza o aproveitamento dos
recursos hídricos da Cachoeira do Tamanduá para
a construção da usina hidrelétrica do rio Cotingo e
a garantia da autonomia de energia elétrica no Estado de Roraima.....................................................

27

316

490

511

511

PAULO BAUER
Registro das matérias intituladas “Blogueira cubana aceita convite do PSDB e vai a Brasília visitar Congresso” e “Após intimidação Yoami
recebe escolta policial”, publicadas pelo jornal
Estado de S. Paulo, edição de 20 de fevereiro de
2013.......................................................................
Aparte a senadora Ana Amélia.....................
Registro do artigo intitulado “Aprovação a Dilma mostra que o Brasil encherga bem”, publicado
na revista Época, edição de 1º de abril de 2013....
Parecer nº 388, de 2013 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 575, de 2012 (nº
512/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto da Decisão do Conselho do Mercado Comum
(CMC) nº 29, de 2010, intitulada “Contribuições para
o Orçamento da Secretaria do Tribunal Permanente
de Revisão”.............................................................

118
313

455

474

IX
Pág.

Pág.

PAULO DAVIM

PEDRO TAQUES

Críticas à gestão da saúde pública no Brasil,
em especial ao grave problema do subfinanciamento e desvio de recursos. Registro de dados de auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) que
confirmam o abuso nos preços dos medicamentos
e a falta de fiscalização...........................................
Requerimento nº 492, de 2013, que solicita
licença dos trabalhos do Senado Federal, de 5 a
8 de junho de 2013, para participar de reuniões
do Parlamento Latino-americano (Parlatino), em
Cuba.......................................................................

Projeto de Lei do Senado nº 193, de 2013,
que altera o parágrafo único do art. 1º da Lei nº
12.527, de 2011, para determinar a extensão das
disposições da lei às entidades de fiscalização profissional...................................................................
Solidariedade às homenagens de pesar pelo
falecimento do jornalista Ruy Mesquita..................
Aparte ao senador Cristovam Buarque.........

317

531

PAULO PAIM
Solidariedade às homenagens de pesar pelo
falecimento do jornalista Ruy Mesquita..................
Satisfação com a implementação do programa Bolsa Permanência, que será concedida a
estudantes que atendam os critérios de cotas para
ingresso na educação superior. .............................
Saudação à miss do Estado do Rio Grande do Sul, Vitória Sulczinski, presente no Senado
Federal...................................................................
Registro da realização de reunião, no Senado
Federal, com o grupo Pensando Novo Hamburgo,
do Município de Novo Hamburgo, Estado do Rio
Grande do Sul, para debate da descriminalização
das drogas..............................................................
Indignação com a companhia aérea Azul, que
impediu três cegos de voarem como passageiros
em uma viagem dentro do País..............................

500

507

507

507

505
506

RANDOLFE RODRIGUES
Homenagem de pesar pelo falecimento do
advogado Adelmo Caxias, no Estado do Amapá...
Homenagem pela solenidade de devolução
simbólica do mandato do senador Luiz Carlos Prestes e do seu suplente Abel Chermont....................
Registro da realização de reunião da bancada do Estado do Amapá com a direção da Agência
Nacional de Petróleo (ANP), com o Instituto Brasileiro de Petróleo e com a Organização Nacional da
Indústria do Petróleo para esclarecimentos acerca
da exploração de petróleo na costa amapaense,
por empresas vitoriosas da 11ª Rodada de leilões,
da possibilidade de impacto no meio ambiente e
na economia local e preparação da sociedade para
as eventuais mudanças. Defesa de investimentos
concretos no Estado do Amapá..............................

353

603

902

RENAN CALHEIROS
507

PEDRO SIMON
Parecer nº 389, de 2013 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 29, de 2013 (nº
549/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto da Decisão do Conselho do Mercado Comum
(CMC) nº 8, de 2011, intitulada “Contribuições para
o Orçamento do Instituto Social do Mercosul”........
Parecer nº 390, de 2013 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 30, de 2013 (nº
585/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova
a Decisão do Conselho do Mercado Comum (CMC)
nº 37, de 2008, que estabelece a estrutura do Instituto Social do Mercosul (ISM)...............................
Homenagem pela solenidade de devolução
simbólica do mandato do senador Luiz Carlos Prestes e do seu suplente Abel Chermont....................

153

Requerimento nº 476, de 2013, que solicita
que a comissão de juristas criada com a finalidade
de realizar estudo e propor a atualização da Lei de
Execuções Penais instituída pelo Ato do Presidente nº 35, de 2012, passe a ser composto por 16
membros e que haja a prorrogação do seu prazo
por mais 120 dias...................................................

331

RICARDO FERRAÇO
478

482

601

Destaque para 11ª Rodada de Licitações de
Blocos Exploratórios de Petróleo e Gás, realizada
pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Registro do Projeto de Lei do Senado nº 416, de 2012,
apresentado por Sua Excelência, que estabelece
a concessão como modelo único para produção e
exploração de petróleo...........................................
Homenagem de pesar pelo falecimento do
jornalista Ruy Mesquita, diretor do jornal O Estado
de S. Paulo..............................................................

343

499

X
Pág.

Requerimento nº 485, de 2013, que solicita
voto de pesar pelo falecimento do jornalista Ruy
Mesquita.................................................................
Cumprimentos à Mesa Diretora pelas medidas
anunciadas para a racionalização e transparência
administrativa do Senado Federal..........................

501

541

ROMERO JUCÁ

69

Considerações sobre os avanços da Lei nº
12.810, de 2013, que dispõe sobre o parcelamento
de débitos dos estados, dos municípios e do Distrito
Federal com a Previdência Social..........................
Elogios ao Exército Brasileiro pelas operações
de atendimento social no Estado de Roraima e de
segurança na fronteira norte do Brasil....................
Registro das matérias intituladas “Fronteiras
de Roraima estão sendo vigiadas pela ação de 930
militares” e “Operação Ágata 7 inicia com 17.740
atendimentos sociais em Roraima”, publicadas pelo
Jornal Folha de Boa Vista, edição de 20 de maio de
2013........................................................................

114

114

114

RUBEN FIGUEIRÓ

142

314

426

602

ROBERTO REQUIÃO
Sugestão de medidas para proteção das
micro e pequenas empresas no Brasil, em face
dos nefastos efeitos do regime da substituição
tributária.................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 201, de
2013(Complementar), que insere parágrafo no art.
19 da Lei Complementar nº 123, de 2006 e altera
redação do art. 10 da Lei Complementar nº 87, de
1996, para dar às micro e pequenas empresas, nos
casos de aquisição de produtos sujeitos à substituição tributária, o direito de pagar Imposto sobre

Operações relativas à Circulação de Mercadorias
(ICMS) pela alíquota máxima a elas aplicáveis, tendo
como base de cálculo o valor real da operação.....

607

RODRIGO ROLLEMBERG
Registro de eventos importantes ocorridos
em Brasília, como a concessão pelo Governo do
Distrito Federal (GDF) do título de Patrimônio Cultural Imaterial à Festa do Divino, a celebração de
Pentecostes e a realização da feira de negócios,
chamada Agrobrasília.............................................
Parecer nº 384, de 2013 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem nº 33,
de 2013 (nº 177/2013, na origem), que solicita ao
Senado Federal a autorização de contratação de
operação de crédito externo, com a garantia da
República Federativa do Brasil, entre o Estado de
Pernambuco e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$200.000.000,00
(duzentos milhões de dólares dos Estados Unidos
da América), de principal, destinada a financiar o
Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do
Rio Ipojuca..............................................................
Registro do lançamento de dois filmes nacionais sobre a vida e obra do cantor e compositor, Renato Russo. Comentários sobre a situação
de abandono do polo de cinema de Sobradinho e
defesa da valorização e estímulo da indústria do
cinema no Distrito Federal......................................
Projeto de Lei do Senado nº 197, de 2013,
que institui a Semana Nacional do Bebê e do Aleitamento Materno.....................................................
Comemoração pela devolução simbólica do
mandato do senador Luiz Carlos Prestes e do seu
suplente Abel Chermont.........................................

Pág.

117

Parecer nº 382, de 2013 (da Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária), sobre o Aviso nº
10, de 2013 (nº 1.626/2012, na origem), de iniciativa do Tribunal de Contas da União, que encaminha
cópia do Acórdão nº 3.391, de 2012, bem como dos
respectivos relatório e voto que o fundamentam....
Registro de realização da Semana da Indústria no Estado do Mato Grosso do Sul, destacando
o crescimento da atividade industrial na região......
Expectativas com o trabalho da nova direção
da Santa Casa de Misericórdia de Campo Grande
para melhorar a credibilidade como instituição hospitalar......................................................................

57

74

74

SÉRGIO SOUZA
Discussão em relação ao projeto que cria o
Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, no
Estado do Paraná...................................................
Avaliação do setor de energia elétrica no
Brasil, defendendo a necessidade de ampliação da
matriz energética para garantir a autossuficiência
ao País, em face do crescimento econômico e do
desenvolvimento social sustentável. ......................

326

336

VANESSA GRAZZIOTIN
Homenagem de pesar pelo falecimento do
jornalista Ruy Mesquita..........................................
Registro da presença de Sua Excelência e da
senadora Angela Portela na Reunião de Autorida-

500

XI
Pág.

des Femininas em Montevidéu, com o objetivo de
debater a participação das mulheres na política da
América Latina, em especial no Mercado Comum
do Sul (Mercosul)....................................................
Homenagem pela solenidade de devolução
simbólica do mandato do senador Luiz Carlos Prestes e do seu suplente Abel Chermont, momento
especial de respeito e reforço da democracia no
País.........................................................................

526

599

VICENTINHO ALVES
Homenagem à capital do Estado do Tocantins, Palmas, pelo transcurso dos 24 anos de sua
fundação.................................................................

103

WALDEMIR MOKA
Requerimento nº 496, de 2013, que solicita
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 51,
de 2012...................................................................

621

WALTER PINHEIRO
Saudação à Mesa Diretora pelo anúncio de
importantes medidas para a organização dos trabalhos legislativos e para o desempenho do mandato
parlamentar.............................................................

Pág.

nal Marinho das Ilhas dos Currais, no Estado do
Paraná....................................................................
Aparte ao senador Ricardo Ferraço..............
Importância da Lei da Internet para impedir a
divulgação de informações falsas sobre o programa
Bolsa Família..........................................................
Esclarecimentos sobre o aperfeiçoamento do
programa Bolsa Família pelo Governo Federal......
Anúncio da realização do Festival de Inverno
e o Salão do Livro no Estado do Piauí. .................
Satisfação pela presença de delegação do
Paraguai no Senado Federal e pela manifestação
de interesse de retorno ao Mercado Comum do Sul
(Mercosul)...............................................................
Requerimento nº 499, de 2013, que solicita
a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei
do Senado nº 124, de 2013 – Complementar, que
dispõe sobre o quórum de aprovação de convênio que conceda remissão dos créditos tributários
constituídos em decorrência de benefícios, incentivos fiscais ou financeiros instituídos em desacordo
com a Constituição Federal e para a reinstituição
dos referidos benefícios nos termos da legislação
aplicável; altera a Lei Complementar nº 101, de
2000, que estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal,
de autoria de Sua Excelência.................................

327
343

348
348
348

526

692

608
ZEZE PERELLA

WELLINGTON DIAS
Esclarecimentos sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 124, de 2013, de autoria de Sua Excelência, referente à responsabilidade fiscal..............
Saudação ao senador Sérgio Souza, pela
aprovação do projeto que cria o Parque Nacio-

326

Preocupação com a sobreposição de horários em reuniões das comissões permanentes do
Senado Federal. Proposição de reunião com os
presidentes das comissões para discussão de solução imediata para o problema, com o intuito de
preservar a imagem do Congresso Nacional.........

525

