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no período de 13 a 18 de junho de 2013, para participar de solenidades em comemoração aos 200
anos de Karlsdorf, do Programa Oficial da Visita de
Parceria de Brusque a Karlsdorf-Neuthard e de visita
à Mercedez-Benz, e comunica que estará ausente
do País no período de 12 a 19 de junho de 2013”.
Senadora Vanessa Grazziotin................................
Parecer nº 420 de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 433, de 2012 (nº 331/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Litoral Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Arraial do Cabo, Estado do
Rio de Janeiro. Senador João Capiberibe..............
Parecer nº 421, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 450, de 2012 (nº 532/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato de outorga permissão
à Rádio Tropical FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Coroados, Estado de São Paulo. Senador
Delcídio do Amaral.................................................
Parecer nº 422, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 495, de 2012 (nº 295/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Cultural Projeção e Vida DF e Entorno
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade do Guará I, Distrito Federal. Senador
Valdir Raupp...........................................................
Parecer nº 423, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 505, de 2012 (nº 2.952/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Geraldo de Oliveira de
Jaupaci Goiás para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jaupaci, Estado de
Goiás. Senador Valdir Raupp..................................
Parecer nº 424, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 507, de 2012 (nº 111/2011, na Câmara dos De-

575

612

669

674

678

682

Pág.

putados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Manchester de Anápolis Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Anápolis, Estado do
Goiás. Senador Ciro Nogueira................................
Parecer nº 425, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 527, de 2012 (nº 84/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Atendimento Social
e Assistencial Marcondense para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Alfredo
Marcondes, Estado de São Paulo. Senador João
Capiberibe..............................................................
Parecer nº 426, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 528, de 2012 (nº 116/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgado à Sociedade Rádio Novo Horizonte
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias na cidade de Novo Horizonte,
Estado de São Paulo. Senador Valdir Raupp..........
Parecer nº 427, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 543, de 2012 (nº 2.933/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Comunicação Comunitária
Alvorada do Bairro Pedreira para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Senador Angela Portela..
Parecer nº 428, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 545, de 2012 (nº 605/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão
à Rádio Santa Catarina Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Joaçaba, Estado de Santa Catarina. Senador Aloysio Nunes Ferreira..................................................
Parecer nº 429, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 551, de 2012 (nº 2.733/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Akatu FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.
Senadora Angela Portela........................................
Parecer nº 430, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
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557, de 2012 (nº 624/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Pilar, Estado de Alagoas. Senador
Gim Argello.............................................................
Parecer nº 431, de 2013 (da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 562, de 2012 (nº
173/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga autorização à Associação Cultural e Assistência ao Menor de Capitão Andrade para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Capitão Andrade,
Estado de Minas Gerais. Senador Rodrigo Rollemberg..
Parecer nº 432, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 569, de 2012 (nº 615/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio e TV Schappo Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas
Gerais. Senador Ivo Cassol....................................
Parecer nº 433, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 570, de 2012 (nº 622/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Beneficente da Comunidade Carente
de Ibicaraí (ABCCI) para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ibicaraí, Estado
da Bahia. Senador Benedito de Lira.......................
Parecer nº 435, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
578, de 2012 (nº 644/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
S.P. Comunicação & Publicidade Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Monte Azul Paulista, Estado
de São Paulo. Senador Flexa Ribeiro.....................
Parecer nº 436, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 4, de 2013 (nº 599/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural, Artístico e Social de Cerejeiras para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Cerejeiras, Estado de Rondônia. Senador Eduardo
Lopes......................................................................
Parecer nº 437, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
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nº 5, de 2013 (nº 602/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária do Benfica para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Fortaleza. Senador João Alberto Souza.................
Parecer nº 438, de 2013 (da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 7,
de 2013 (nº 632/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Fortaleza de São Paulo para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Ipupiara,
Estado da Bahia. Senador Sérgio Souza. ...............
Parecer nº 439, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 10, de 2013 (nº 1.516,2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Rádio Comunitária de Lagoa do Sítio
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Lagoa do Sítio, Estado do Piauí. Senador Sérgio Petecão.............................................
Parecer nº 440, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 11, de 2013 (nº 2.076/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Fundação Valter Evaristo para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de São Miguel do Tapuio, Estado do Piauí. Senador Vital do
Rêgo. .....................................................................
Parecer nº 441, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 15, de 2013 (nº 407/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão a
San Marino Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Capanema, Estado do Paraná. Senador
Walter Pinheiro.......................................................
Parecer nº 442, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 19, de 2013 (nº 590/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Assistência Social,
Humanista e Solidária (Acolher) para executar serviço de radio difusão comunitária na cidade de Sete
Lagoas, Estado de Minas Gerais. Senadora Lídice
da Mata...................................................................
Parecer nº 443, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 22, de 2013 (nº 611/2012, na Câmara dos De-
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putados), que aprova o ato que outorga permissão
à Deo Volente Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de São Lourenço, Estado de Minas Gerais. Senador
Rodrigo Rollemberg................................................
Parecer nº 444, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 24, de 2013 (nº 636/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Alô FM – Sociedade Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Diamantina, Estado de Minas Gerais.
Senador Flexa Ribeiro............................................
Parecer nº 445, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 25, de 2012 (nº 643/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Portal de Caxias Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Teresina, Estado do Piauí. Senador
Cícero Lucena........................................................
Parecer nº 446, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 36, de 2013 (nº 633/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Lamarão em Ação FM
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Lamarão, Estado da Bahia. Senador
Sérgio Petecão.......................................................
Parecer nº 447, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 43, de 2013 (nº 696/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária de Cruz
das Posses para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Sertãozinho, Estado de
São Paulo. Senador José Agripino.........................
Parecer nº 448, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 45, de 2013 (nº 688/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Cultural São Judas Tadeu para executar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Paraíso do Tocantins, Estado
do Tocantins. Senador Alfredo Nascimento............
Parecer nº 449, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 50, de 2013 (nº 673/2012, na Câmara dos Depu-

761

765

769

773

777

781

Pág.

tados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Piên para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Piên, Estado do Paraná.
Senador Anibal Diniz..............................................
Parecer nº 450, de 2013 (da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 69,
de 2013 (nº 592/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Amigos da Comunicação – Afonso
Cláudio – ES para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Afonso Cláudio, Estado
do Espírito Santo. Senador Cícero Lucena............
Parecer nº 451, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 306, de 2013, que
solicita ao ministro de Estado do desenvolvimento
Agrário informações sobre os índices de regularização fundiária rural e urbana do Programa Federal
Terra Legal, no Estado do Amazonas. Senador Ciro
Nogueira.................................................................
Parecer nº 452, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 310, de 2013,
da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária,
que solicita ao ministro de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento informações sobre
dados de satélite e gestão territorial, obtidos pela
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), referentes a terras indígenas. Senador
Ciro Nogueira.........................................................
Parecer nº 453, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 314, de 2013,
que requer que sejam solicitadas informações ao
ministro de Estado da Fazenda acerca dos débitos
previdenciários discriminados para os municípios
do Estado da Paraíba, assim como seja informado
como está sendo realizado o parcelamento dos
débitos no caso de municípios acometidos por estiagem prolongada. Senador Ciro Nogueira...........
Parecer nº 454, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 339, de 2013,
que solicita informações ao ministro de Estado da
Previdência Social acerca dos débitos previdenciários discriminados para os municípios do Estado
da Paraíba, assim como seja informado como está
sendo realizado o parcelamento dos débitos no caso
de municípios acometidos por estiagem prolongada.
Senador Ciro Nogueira...........................................
Parecer nº 455, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 340, de 2013,
relativo à solicitação de informações à ministra do
estado do Meio Ambiente sobre apoio às prefeituras para cumprimento da Lei da Política Nacional
de Resíduos Sólidos. Senador Ciro Nogueira........
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Parecer nº 456, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 353, de 2013,
que solicita o encaminhamento, ao ministro de Estado de Saúde, de pedido de informações acerca da
contratação de médicos para as equipes de Saúde
da Família. Senador João Vicente Claudino. .........
Parecer nº 457, de 2013 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 362, de 2013,
relativo à solicitação de informações à ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República
acerca da execução do Plano de Desenvolvimento
Territorial Sustentável do Arquipélago do Marajó.
Senador Ciro Nogueira...........................................
Parecer nº 458, de 2013 (da mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 365, de 2013,
que solicita ao presidente do Banco Central do Brasil
informações atinentes à execução do Crédito rural
no País. Senador Flexa Ribeiro..............................

objetivo de levar a preocupação do Mato Grosso
do Sul acerca das tensões agrárias entre índios e
não índios. Senador Ruben Figueiró......................
844

847

849

PODER JUDICIÁRIO
Destaque à indicação do advogado Luís Roberto Barroso pela presidente Dilma Rousseff para
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Senador Jorge Viana..............................................
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Pública de Porto Alegre em condenar a empresa
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R$ 160 milhões por abandonar a fábrica de Guaíba
relativo aos investimentos feitos pelo governo gaúcho para a instalação da fábrica da empresa nesta
cidade. Senador Paulo Paim...................................
POLÍTICA AGRÁRIA
Registro do encontro de parlamentares sul-mato-grossenses, representantes da Federação
da Agricultura do Estado e representantes da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul
com a ministra-chefe da Casa Civil da Presidência
da Republica, Senadora Gleise Hoffmann, com o
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POLÍTICA AGRÍCOLA
Congratulações com o crescimento de 15,8%
da produção agrícola do Estado do Tocantins devido aos investimentos na capacidade logística do
estado; apelo ao Governo Federal para suspender
as demarcações de terras indígenas no Estado do
Mato Grosso. Senadora Kátia Abreu......................
Críticas à demora no processo de registro
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outras providencias. Senador Ruben Figueiró........
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Rodrigo Rollemberg..............................................
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Campeonato Amazonense de Futebol, no dia 26
de maio de 2013, bem como seja encaminhado
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30131

Ata da 80ª Sessão, não Deliberativa,
em 24 de maio de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 9 horas e encerra-se às
12 horas e 54 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência lembra às Srªs e aos
Srs. Parlamentares que está convocada sessão solene
conjunta do Congresso Nacional a realizar-se no dia 27
de maio do corrente, segunda-feira, às onze horas, no

Plenário do Senado Federal, destinada homenagear
o transcurso dos 70 anos da Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu a Mensagem nº 41, de 2013 (nº 196/2013, na origem), da
Senhora Presidente da República, que encaminha, em
atendimento ao disposto no art. 49 da Lei nº 12.708,
de 17 de agosto de 2012, o Relatório de Avaliação de
Receitas e Despesas.
É a seguninte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Sobre a mesa, requerimentos que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 508, DE 2013
Tendo sido designado pelo Presidente do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar para integrar
a delegação brasileira como representante do Senado Federal na Reunião Regional da União Interparlamentar com a Unicef, a realizar-se em Lima, Peru,
requeiro, nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal – RISF, licença dos
trabalhos da Casa no período compreendido entre os
dias 5 a 9 de junho corrente ano, para desempenhar
a mencionada missão.
Comunico, nos termos do art. 39, inciso I, RISF,
que estarei ausente do País no mesmo período.
Sala das Sessões, – Senador Sérgio Petecão,
PSD/AC.
REQUERIMENTO Nº 509, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 40, do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência autorização para ausentar-me nos dias 09, 10 e 11 de junho
do corrente ano, quando participarei de diligência na
Cidade de Vitória-ES, com a Comissão Especial Interna
– Modernização do Código de Defesa do Consumidor.
Sala das Sessões, – Senador Rodrigo Rollemberg

MAIO
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão votados oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 102,
de 2013, do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, encaminhando relatório e novo texto final, com
adequação redacional, do Projeto de Lei do Senado
nº 738, de 2011.
É o seguinte o Ofício, relatório e texto final:
Of. nº 102/2013/CMA
Brasília, 21 de maio de 2013
Assunto: Aprovação da adequação redacional ao PLS
nº 738, de 2011.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), na 13ª Reunião Extraordinária
de 21-5-2013, em atendimento ao Of. SF nº 979/2013,
aprovou a adequação redacional contida no novo relatório apresentado pelo Senador Aníbal Diniz ao Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2011, aprovado em decisão terminativa na 3ª Reunião Ordinária de 12-3-2013.
Neste termo, encaminho o projeto para as devidas providências.
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de Meio Ambiente Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência esclarece que a matéria
foi remetida à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, mesmo após
transcurso do prazo para apresentação de recurso,
previsto no art. 91 do Regimento Interno, tendo em
vista a necessidade de adequação redacional do texto
aprovado por aquele órgão técnico.
Não tendo sido oferecido recurso e tendo sido
procedida a adequação referida, a matéria apreciada
terminativamente pela referida Comissão, vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
(*) Of. GP-BR/AE nº 3/2013
Brasília, 14 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra
de informar a Vossa Excelência que foi reinstalado no
Congresso Nacional, em 26 de março último, o Grupo Parlamentar Brasil – Emirados Árabes Unidos. Na
mesma oportunidade, foi eleita e empossada a sua
Diretoria, da qual Vossa Excelência, como Presidente do Senado Federal, faz parte como Presidente de
Honra, juntamente com o Presidente da Câmara dos
Deputados.
Este Grupo Parlamentar foi criado pela Resolução nº 6/08, de 31 de outubro de 2008, da Câmara
dos Deputados. O Projeto de Resolução nº 108/07,
de autoria do Deputado Alex Canziani – PTB/PR, visava criar referido Grupo Parlamentar como serviço
de cooperação interparlamentar e tinha por objetivo
intensificar o relacionamento entre as Casas Legislativas do Brasil e dos Emirados Árabes Unidos. Na
atual Legislatura, o Grupo é formado por 70 Deputados e 31 Senadores.
Encaminho, em anexo, para os devidos registros,
cópia da Ata da Reunião de Reinstalação do Grupo
Parlamentar Brasil – Emirados Árabes Unidos, na 54ª
Legislatura, a relação dos Parlamentares que o integram e a composição de sua Diretoria, onde tive a satisfação de ver meu nome escolhido por meus pares do
Congresso Nacional para, no próximo biênio, presidir
este importante Grupo Parlamentar.
Na certeza de que Vossa Excelência dará o
necessário apoio às ações que serão desenvolvidas, em sintonia com a Representação Diplomática
dos Emirados Árabes Unidos e, em especial, no re-
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lacionamento entre nossos Parlamentos, antecipo
agradecimentos.
Respeitosamente, – Senador Flexa Ribeiro, Presidente do Grupo Parlamentar Brasil – Emirados Árabes Unidos.
(*) Os documentos a que se refere este ofício encontram-se publicados neste Diário (vide item 4.1).

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Por acordo e por permuta, concedo
a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB
do Amazonas.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Srªs e Srs. Senadores, companheiros e companheiras, antes de iniciar a minha breve intervenção
neste momento, quero destacar aquilo que todos
os jornais, rádios e televisões estão noticiando desde o dia de ontem, que é a indicação do advogado
Luís Roberto Barroso pela Presidenta Dilma para a
vaga do ex-Ministro Ayres Britto no Supremo Tribunal Federal.
Nesse próximo período, o Senado deverá realizar a sabatina e votar o nome do indicado, primeiro,
na Comissão de Constituição e Justiça e, depois, aqui,
no Plenário.
Sr. Presidente, o advogado Luís Roberto Barroso, de 55 anos, tem uma larga militância no mundo acadêmico. Não o conheço pessoalmente, mas já
tinha referências em relação a ele e quero destacar
o fato de que a sua indicação foi muito comemorada
por todos os setores da sociedade brasileira, o que é
muito difícil. Isso se deve, primeiro, à capacidade e à
competência desse advogado. Em que pese muitos
segmentos divergirem das causas que algumas vezes
ele defendeu, todos reconhecem a sua capacidade
técnica, a sua capacidade jurídica.
Há quem diga que ele é um dos maiores constitucionalistas do Brasil. Sua nomeação tem sido muito
comemorada pelos movimentos sociais. Ele defendeu
a causa, por exemplo, da pesquisa de células-tronco,
muito importante para o desenvolvimento da ciência
no Brasil e no mundo, defende a causa das minorias,
Senador Mozarildo, não somente dos homossexuais,
mas também das mulheres e dos negros, Senador
Paim. Isto é muito importante.
O fato, por exemplo, de ele ser carioca e ter sustentado, junto ao Supremo, a tese defendida pelo Rio
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de Janeiro em relação aos royalties do petróleo não
permite que nós, de outras regiões ou de outros Estados, não concordemos com a capacidade que ele tem
para estar lá, mesmo porque, pelo que seu currículo
indica, apesar de ser do Rio de Janeiro, de ter defendido os royalties do petróleo para o Rio de Janeiro...
E eu sou contra essa ideia, pois estou do lado daqueles que, juridicamente, apontam que socialmente, não
apenas politicamente, tem de haver uma redistribuição
melhor, mas juridicamente apontam que não há qualquer inconstitucionalidade das leis que nós já aprovamos aqui nesta Casa em relação à modificação da
distribuição dos royalties do petróleo. Apesar de tudo
isso, pela sua formação, pela sua capacidade, pelo seu
envolvimento, pelo seu compromisso com as minorias
deste País, com a democracia, tenho certeza absoluta
de que o Dr. Luís Roberto Barroso ocupará um papel
muito importante no Supremo Tribunal Federal.
Mas, Sr. Presidente, venho a esta tribuna para
destacar o fato de que, no dia de ontem, entrou em
vigor, em todo o País, a Lei nº 12.732, de 2012. A
lei, aprovada em 2012, estabelecia um tempo para
que os seus efeitos pudessem ser aplicados porque uma série de providências haveriam de ser tomadas, inclusive a regulamentação da lei, o que foi
feito através dos Decretos nºs 874, 875 e 876 do
Ministério da Saúde.
Essa Lei nº 12.732 determina, Sr. Presidente, que
é médico e sabe da importância disso, que os pacientes
com câncer deverão iniciar um tratamento no Sistema
Único de Saúde após 60 dias do registro da doença no
prontuário médico. Isso representa um grande avanço
no combate aos vários tipos de câncer no País.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca,
somente este ano o País deve registrar quase 520 mil
novos casos de câncer. Os dados são alarmantes. A
previsão é que sejam registrados, por exemplo, mais
de 60 mil novos casos de câncer de próstata e mais
de 50 mil novos casos de câncer de mama.
Em 2010, 179 mil brasileiros morreram em decorrência dos vários tipos de câncer, como câncer de
brônquios, do pulmão, estômago, próstata, mama, cólon do útero e tantos outros.
Para ajudar no diagnóstico, o Ministério da Saúde
está disponibilizando, de acordo com a regulamentação
da referida Lei, para as Secretarias de Saúde, estaduais e municipais, em todo o Brasil, softwares, que
vão consolidar o Sistema de Informação do Câncer, o
Siscan. Isso é uma medida de extrema importância. E
a perspectiva do Governo é de que, até agosto, todo
registro de novos casos sejam feitos pelo Siscan, o que
significa dizer que teremos um banco de dados nacional e que, através desse banco de dados, poderemos
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não apenas disponibilizar das informações, mas também, através da disponibilidade dessas informações,
definir e elaborar de forma mais criteriosa e acertada
a política para combater e enfrentar esse tipo de doença letal que afeta tantos brasileiros e brasileiras. É
letal se não for diagnosticado com tempo hábil para
o seu tratamento, porque muitos casos de câncer, se
diagnosticados logo no início, têm sucesso no resultado de seu tratamento. Estão aí os exemplos da Presidenta Dilma e do Presidente Lula. Ou seja, quantas
vidas estaremos salvando neste País se a população
tiver acesso, dentro do sistema público de saúde, ao
diagnóstico e, posteriormente, ao tratamento? Então,
Estados e Municípios precisarão implantar o Siscan,
que é esse novo sistema, até o final do ano, sob pena
de terem suspensos os repasses do Governo Federal
para o atendimento oncológico.
Além disso, Sr. Presidente, o Ministério da Saúde
criou uma comissão de monitoramento que vai acompanhar de perto a implantação do sistema em todo o
País visitando hospitais e avaliando as condições de
atendimento oncológico.
Com isso, a nossa perspectiva é de que os serviços sejam ampliados em todo o País, principalmente,
na nossa Região Norte, Senador Mozarildo, onde a
situação é, eu diria, mais do que crítica, porque dados do próprio Ministério da Saúde revelam que, atualmente, existem, no Brasil, Senador Mozarildo, 277
serviços habilitados em oncologia, ou seja, centros
especializados. Desse total, apenas 12 estão localizados na Região Norte. Não sei se hoje ainda é assim.
E a Região Norte é aquela que tem um dos maiores,
um dos mais altos índices de manifestação, de incidência da doença.
Não sei se ainda é assim, mas até há pouco
tempo, o Estado de Roraima não tinha nenhuma
grande unidade avançada e especializada no tratamento de câncer, tendo todos os pacientes daquele
Estado que ir até o Amazonas para fazer tratamento.
Não sei se ainda está assim, Senador Mozarildo. O
senhor faz sinal que sim. Mas o Hospital do Câncer
da cidade de Manaus funciona enfrentando problemas. Eu acompanho de perto os esforços do Governo
do Amazonas, do corpo médico, do corpo de saúde
daquela unidade e sei que os profissionais procuram
fazer daquela unidade uma unidade de referência
para toda a região.
Então, isso vai nos ajudar muito, vai ajudar o
Brasil como um todo, principalmente a Região Norte,
onde, repito, a forma de atendimento ainda não está
à altura da necessidade da população.
O País, com isso, Sr. Presidente, dá um importante passo no diagnóstico e tratamento do câncer.
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Devemos levar em conta que as chances – e eu
já me referi a isso – de cura são maiores no estágio
inicial da doença. Hoje, 78% dos pacientes nessa fase
já recebem tratamento até 60 dias, mas precisamos
chegar à sua totalidade em curto prazo e, sem dúvida,
mais essa ação do Governo Dilma na área de saúde
vai contribuir muito com esse processo.
Portanto, eu quero aqui cumprimentar, cumprimentar muito, muitíssimo, o Governo da Presidenta
Dilma e o Ministério da Saúde, o Ministro Padilha, por
importantes ações que vêm sendo desenvolvidas nessa área no sentido de garantir uma melhor assistência
à população. Eu agora estou falando do câncer, mas
nós poderíamos falar de tantos outros programas, da
atenção básica e plena à saúde da mulher, principalmente no combate a toda forma de câncer. Então, isto
é muito importante.
Nós, aqui no Senado, assim como os Deputados, na Câmara, temos procurado contribuir não
só com o debate, mas também no sentido de apresentar soluções e sugestões ao Governo para que
melhore cada vez mais o sistema público de saúde
em nosso País.
Eu, como Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que tem como Presidente o competente e querido Senador Waldemir Moka, que também é
médico também, profissional da área da saúde, todos
nós da Comissão temos tido um contato muito direto
com o Ministro Padilha, não só nas reuniões da Comissão de Assuntos Econômicos, mas em encontros
informais, quinzenais, que nós temos realizado com
o Ministro, tendo na pauta, como um dos principais
assuntos, exatamente o financiamento público para
a saúde.
O Senador Humberto Costa relata, no Senado,
uma subcomissão que está debatendo o assunto do
financiamento da saúde, porque todos se lembram
de que, há alguns anos, quando Lula ainda era Presidente deste País, o Senado Federal, apesar de nós
termos aprovado na Câmara, derrubou a CPMF, que
iria financiar exclusivamente a saúde. Repito: a CPMF
era um imposto, uma tributação que não incidia sobre
os mais pobres; ela pegava apenas a parcela mais privilegiada deste País e não atingia os pobres. Pela lei
aprovada na Câmara dos Deputados, ficava patente,
clara, a exclusividade da aplicação dos recursos na
área da saúde. Se isso tivesse sido aprovado, Sr. Presidente, teria sido um grande passo para melhorarmos
a assistência.
Precisamos ampliar os recursos para a área de
saúde, Senador Paim, não há dúvida, mas precisamos
ver como fazer isso sem que se crie uma nova tributação. Dentro do nosso sistema tributário, já chegamos
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a aventar a possibilidade de os recursos dos royalties
do petróleo irem para a saúde, mas há uma determinação do Governo de alocá-los exclusivamente para
a educação.
Vamos debater a questão do minério, mas não
sabemos se os recursos da mineração seriam suficientes para serem aplicados na saúde. Enfim, esse é um
esforço que procuramos fazer e tenho certeza de que,
até o final deste ano, nós encontraremos um caminho
para ampliar os recursos para a saúde.
Eu concedo um aparte a V. Exª, Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, que preside a sessão, Senadora
Vanessa Grazziotin, a quem quero cumprimentar, eu
sempre digo que segunda e sexta-feira são dias, para
mim, de grandes debates aqui no Congresso Nacional,
e V. Exª, mantendo essa tradição, vem falar principalmente da saúde, eu diria, pela importância hoje. Se
perguntar para qualquer brasileiro qual é a sua maior
preocupação, eu acho que ele vai dizer que é a saúde. E por que a preocupação? A preocupação porque
estamos tratando de vidas. Sei que o Senador Mozarildo, como comentávamos aqui, vai tratar do tema dos
médicos cubanos.
Como é que a gente faz? Os médicos não querem ir para o interior, dizem que não há estrutura. A
população não pode ficar sem os médicos. O Governo,
então, tenta lançar essa ideia da possibilidade de irem
médicos de outros países para o interior. Eu só estou
dizendo que é um debate que está na sociedade, e V.
Exª traz o centro, eu diria, de toda essa questão, que
são recursos para a saúde. Nós temos, de fato, de construir uma alternativa, sem ter medo de enfrentar esse
debate. V. Exª lembra o Senador Humberto Costa, que,
para mim, no meu Partido, pelo menos, é referência
nesse tema e que tem insistido, com muita coragem,
que nós temos de buscar determinar no Orçamento,
vendo o crescimento da economia, qual a porcentagem. Nós vamos ter de buscar verbas para a saúde.
O Governo Dilma – e V. Exª sabe da minha posição,
porque é idêntica à sua – está fazendo um grande governo. V. Exª também sabe que acho que tem de se dar
uma olhada para os aposentados, e acreditamos que
vamos construir isso, mas a outra questão é a saúde.
V. Exª sabe do carinho que tenho e da competência do
Ministro Padilha. Ninguém tem dúvida quanto a isso,
mas ele precisa que a gente aporte mais recursos,
para que ele possa, então, fazer naquele Ministério
tão importante aquilo que todos nós sonhamos, que
é saúde de qualidade para todos. Por isso, quando V.
Exª traz o tema da saúde ao debate – sei que V. Exª
tem de viajar, e aqui encerro a minha contribuição –,
eu a cumprimento pelo belo pronunciamento. Este é
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um tema de que, eu sei, o Presidente da sessão vai
também tratar: a saúde no Brasil.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada, Senador Paim. Eu seria, pela
importância do debate, até capaz de perder o avião
para aqui ficar, mas tenho mais um tempinho e quero
tratar a respeito disso.
Aqui, estou falando de um programa importante
do Governo Federal.
A Lei nº 12.732 estipula um período de 60 dias
para que os portadores de câncer, que é uma doença
fatal, letal, possam ter o atendimento efetivo no sistema público de saúde. Entretanto, sem os recursos,
nós vamos ter muita dificuldade, mesmo que a lei estabeleça um período.
Dei o exemplo da Região Norte. Na cidade de
Manaus – isto abrange a Região Norte como um todo,
o Amazonas, Roraima e, acredito, o Acre também –,
nós temos um hospital de referência. Uma vez ou outra,
lá estou no hospital, atendendo ao convite do corpo
dirigente daquela unidade, mostrando as dificuldades
de funcionamento. Não se trata apenas de existir a
unidade e os profissionais. É preciso termos equipamentos e medicamentos, a fim de fazer o diagnóstico
e tudo mais.
Ontem, nós participamos de uma conversa com a
Drª Maira, que é do seu Estado, o Rio Grande do Sul,
e que é Presidente da Femama. Lá estávamos eu e
a nossa querida Diretora, Cláudia Lyra, porque juntas
trabalhamos na Procuradoria da Mulher. Eu apenas
sou a Procuradora da Mulher no Senado, mas a Procuradoria vai avançar com o envolvimento da Casa,
das servidoras, dos servidores, e a Cláudia Lyra tem
cumprido esse importante papel. A Drª Maira nos falava de algumas falhas.
Vamos abrir um diálogo, efetivamente, através
da Procuradoria da Mulher e de outros órgãos do Senado, como a CAS, com o Ministro da Saúde, porque
esse prazo de 60 dias é dado a partir do diagnóstico.
Agora, Senador Mozarildo, quanto tempo leva um
paciente para ter um diagnóstico em mão? Quantos
meses isso leva? Então, o prazo não pode ser dado
a partir do diagnóstico, mas a partir do momento em
que haja a suspeita. O diagnóstico é obtido por exame
citopatológico, por exames complexos, que não são
simples de serem acessados no sistema público de
saúde. Com tudo isso, nós vamos cair, e V. Exª tem
razão, no financiamento.
Em relação à mulher, nós lutamos muito para que
o Governo brasileiro aplique a vacina do HPV gratuitamente na rede pública nas mulheres e nas meninas
antes que sua atividade sexual seja iniciada. Brasília
e o meu Estado do Amazonas são as duas únicas
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unidades da Federação que já implantaram o serviço
gratuitamente. É uma ação importante de prevenção
ao câncer de colo de útero para as mulheres, mas esbarramos no problema dos recursos. Temos tido também muitas reuniões com o Ministério da Saúde, que
está estudando formas de aplicar a vacina, e, aqui,
faço o apelo.
Nós aprovamos um projeto na Comissão, no
Senado. O projeto está lá. O meu projeto e o da ex-Senadora Ideli Salvatti, hoje Ministra das Relações
Institucionais, estão juntos, para que possamos fazer disso uma realidade para as mulheres. Esse é
um dos anseios nossos, mas nós esbarramos no
financiamento.
E o problema dos médicos? Qual é o problema
dos médicos no Brasil? Essa é uma questão que também vai além do financiamento. Mas o problema do
médico no Brasil tem de ser discutido, e a discussão
tem de trazer todos despidos de qualquer preconceito,
de qualquer traço de corporativismo. De um lado, estão as entidades médicas contra isso; do outro lado, o
povo sem médico. O que nós vamos fazer?
Então, eu tenho dito muito sobre isso. Tenho um
projeto de lei e, Senador Paim, tenho sofrido muito
no meu Estado, pelo projeto de lei que tenho. E para
que serve o meu projeto de lei? Para simplificar o reconhecimento do diploma dos médicos formados no
exterior, o de brasileiros que estudam fora, o de estrangeiros que queiram trabalhar aqui. E simplificar de que
forma? Não se trata do reconhecimento automático;
meu projeto não prevê isso. O meu projeto prevê que o
Governo, através dos órgãos competentes – e é óbvio
que estes seriam o Ministério da Saúde e o Ministério de Educação –, estabeleça critérios simplificados,
diferenciados, para levar médicos para regiões onde
não haja médicos, onde faltem médicos. E assim é o
interior do meu Estado.
Quantos Municípios do meu Estado têm médicos
formados no interior trabalhando sem o aval do Conselho Regional de Medicina? Vários! E eu perguntaria,
Senador Mozarildo: o Conselho Regional de Medicina
do Amazonas não sabe disso? Sabe. E por que o Conselho não faz nada? Porque, se fizer, esses Municípios
ficarão sem médicos.
Há uma história, que não é história, mas que é
um fato ocorrido num dos Municípios – salvo engano,
foi o Município de Fonte Boa, e quem me falou isto foi
o Prefeito: os fiscais do Conselho Regional de Medicina
foram lá, porque havia médicos peruanos trabalhando
lá. E isso não é de agora, não! Eu, inclusive, fui atendida por um deles quando adoeci naquele Município. Eu
estava lá, adoeci em plena campanha eleitoral e por
eles fui atendida. E fui muito bem atendida, muito bem
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atendida. O Conselho chegou lá – foi o Prefeito que
me relatou a história – para fazer a inspeção, porque
havia a notícia de que médicos estrangeiros estavam
lá atuando. E, de fato, verificou-se isso.
(Soa a campainha.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Aí o Prefeito disse: “Olha, tudo bem, nós vamos tirar os médicos daqui. Inclusive, eu sou o culpado,
porque eu os contratei. Mas os senhores, então, vão
ficar aqui para prestarem o atendimento no hospital”.
É um hospital que não tem péssima qualidade, não! É
um hospital bem equipado, Senador Paim. É um hospital bem equipado. Aí o que aconteceu? O Conselho
foi embora, e os médicos continuaram lá.
Há o problema da qualidade do atendimento. E a
preocupação com a qualidade não é só do Conselho
Federal de Medicina, é de todos nós Parlamentares,
é da Presidenta Dilma, é do Ministro da Saúde. Aliás,
o Ministro coloca que, em grande parte dos países na
Europa, nos Estados Unidos, em todos os países do
mundo, há um percentual de médicos estrangeiros que
atuam legalmente naqueles países que ultrapassa 20%.
Por que há esse problema no Brasil?
Então, nós precisamos analisar isto também, a
prestação do serviço médico no Brasil.
(Interrupção do som.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – E não é só a vinda de médicos estrangeiros.
Não só os cubanos querem vir para cá. Está aí uma
matéria que diz que os médicos espanhóis estão dispostos a vir aqui, num convênio, num contrato, tudo
dentro da legalidade, para nos ajudar nesse trabalho
de atendimento à população, principalmente à população periférica deste País, não só à população periférica das cidades do interior, mas também à população
periférica das grandes cidades.
Brasília é a cidade que tem a maior proporção de
médico por habitante, são mais de quatro. Enquanto,
na minha região, não chega a haver um médico por
habitante, em Brasília são mais de quatro.
Agora, liguem a televisão todo dia, nos noticiários,
pela manhã, para verem onde há a maior quantidade
de notícia? Na saúde. Os médicos existem, mas estão
no sistema privado, estão nos planos de saúde e não
estão nas periferias, atendendo à população. Então,
precisamos tratar disso, da vinda de médicos, para suprir essa dificuldade. Precisamos tratar da atração de
médicos do Brasil para o interior. Está aí o Provab, que
é importante. É um programa do Ministério da Saúde
para levar médicos para o interior. No meu Estado, todos
os nossos 62 Municípios se habilitaram para receber
médicos, mas, salvo engano, nem 20 foram para lá.
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Os outros Municípios ficaram sem médicos. Ninguém
aceitou trabalhar nos outros Municípios. Então, essa
medida é importante.
Há outra medida que considero fundamental. Eu
até propus na CAS que tramitassem juntos. Vamos debater a questão da revalidação de diplomas, da vinda
de estrangeiros, e o serviço social obrigatório, para que
aquele estudante da universidade pública, depois de se
formar, passe dois anos trabalhando em lugares onde
haja necessidade, trabalhando mesmo. Quem estuda
numa universidade particular paga R$4 mil, R$ 5 mil
de mensalidade. Um estudante na escola pública é
bancado pelo esforço do povo brasileiro, inclusive do
mais humilde. Então, ele teria de prestar esse serviço.
Enfim, essa é a questão na área da saúde.
Volto aqui ao programa do Ministério da Saúde
de atendimento a pacientes com câncer. Considero
esse um grande avanço. É claro que há algumas dificuldades, algumas polêmicas, algumas questões
que, no nosso entendimento, têm de ser reparadas,
como o início da contagem do período para o tratamento, de 60 dias. Entendemos que deva ser contado
o prazo desde a suspeita, não a partir do diagnóstico,
porque há um hiato muito grande entre a suspeita e
o diagnóstico. Esse, repito, foi um pleito que nos foi
trazido pela Presidente da Femama e que considero
mais do que justo. Vamos dialogar com o Ministro da
Saúde. Vamos trabalhar essa questão com o Ministro da Saúde.
Então, de fato, o Governo tem feito um grande
esforço. Agora, para que percebamos as coisas acontecendo na prática, é preciso que haja mais recursos
para a saúde. E tenho certeza absoluta de que nós
chegaremos a um bom termo para, quem sabe, ainda
este ano, aprovarmos alguma medida que reforce o
orçamento da saúde pública em nosso País.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Senador Mozarildo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Parabéns, Senadora Vanessa, pelo
pronunciamento oportuno que faz, alertando para essa
questão da Medicina, dos médicos no Brasil.
Concedo a palavra, neste momento, ao Senador
Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Mozarildo, que preside esta sessão, e Senadora Vanessa, quero tratar de dois temas. Primeiro, Sr. Presidente, quero relatar o trabalho que fizemos em equipe
na Comissão de Prevenção e Combate a Incêndios no
Brasil. Como todos sabem, Sr. Presidente Mozarildo,
fui Relator na Comissão Temporária de Prevenção e
Combate a Incêndios no Brasil. Encerramos os traba-
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lhos no dia de ontem e aprovamos o nosso relatório
por unanimidade.
A Comissão trabalhou com muito afinco e seriedade para construir esse relatório sobre a tragédia
ocorrida na cidade gaúcha de Santa Maria, no dia
27 de janeiro de 2013, quando a boate Kiss pegou
fogo, levando à morte 242 jovens. Realizamos inúmeras audiências públicas, para levar ao debate o
que aconteceu.
Eu gostaria, neste momento, de compartilhar aqui
as conclusões da Comissão, resumindo o relatório que
aprovamos ontem.
A tragédia de Santa Maria, de 27 de janeiro de
2013, galvanizou, além da indignação pública e geral,
o esforço de setores organizados da sociedade e dos
agentes públicos na direção da criação de medidas
que evitem ou mitiguem significativamente eventos
dessa natureza.
Dentre os esforços, Sr. Presidente, de natureza
normativa, posto que é nosso papel como legisladores,
destacamos aqui a Comissão Externa Câmara dos Deputados sobre Santa Maria, presidida pelo Deputado
Paulo Pimenta, está fazendo um belo trabalho.
Destacamos também os Grupos de Trabalho
criados pelas Portarias nºs 16, 17, 18 e 19 da Secretaria Nacional de Segurança, de 21 de março de
2013, com as finalidades, respectivamente, de instituir Grupo de Trabalho com o objetivo de “propor uma
minuta de Código Nacional de Segurança contra Incêndio e Pânico”.
Senador Mozarildo Cavalcanti, tanto a nossa
comissão como a Comissão Externa da Câmara, liderada pelo Deputado Paulo Pimenta, e a comissão
montada pelo Executivo, junto ao Ministério da Justiça, apresentam ao Congresso Nacional uma minuta
de um novo Código Nacional de Segurança contra
Incêndio e Pânico. Não foi nossa intenção apresentar
um projeto, mas, sim, com esse relatório, nos somarmos ao Ministério da Justiça e à Comissão Externa
da Câmara, que vem há mais tempo trabalhando,
a fim de contribuir para que uma única norma seja
apresentada, a partir da Câmara, e venha para ser
aprovada aqui no Senado.
Enfim, “propor uma regulamentação para as
atividades dos Corpos de Bombeiros Militares e dos
Corpos de Bombeiros Civis, Municipais e Voluntários”;
“propor a padronização dos procedimentos operacionais para os Corpos de Bombeiros Militares do Brasil”; e “propor um programa educacional nas escolas
acerca dos serviços de Bombeiros Militares”. Todos
integrados por representados da própria Senasp e de
Corpos de Bombeiros Militares de todas as regiões
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do País, bem como representantes da sociedade civil convidados.
Sr. Presidente, todos esses grupos têm realizado um trabalho altamente relevante e que vai refletir,
quando exorbitar o poder regulamentar do Poder Executivo, em normas a serem apreciadas pelo Congresso Nacional. Porém, os trabalhos da nossa comissão
contemplaram tanto as propostas apresentadas em
audiência formal como em encontros de trabalho.
Sabe-se, também, que o Grupo de Trabalho 16,
do Ministério da Justiça, que aqui estou elogiando,
vem trabalhando, em contínua interface com a Comissão Externa sobre Santa Maria, da Câmara dos
Deputados, a qual, distintamente dessa comissão do
Senado, no intuito de oferecer, ao cabo, uma proposição legislativa. Isso sinaliza, Sr. Presidente, uma
saudável interação entre os órgãos com competência
para normatizar, que é muito bem-vinda ante a justa demanda da população para que tenhamos, com
urgência, os comandos legais para banir da nossa
realidade acontecimentos lamentáveis, inexplicáveis,
como o de Santa Maria.
Destarte, tendo em conta que a Comissão Especial do Senado Federal obteve, ao longo de suas
discussões, exatamente essa preocupação e a recomendação de uma normativa mínima, clara, uniforme,
em âmbito nacional, a proposta principal de nossa Comissão Especial do Senado, que tive a alegria de relatar e a tristeza pelo fato de ela ter se criado, é de que
aprovemos um voto de apoio aos trabalhos que vêm
sendo realizados pela Comissão Externa da Câmara
dos Deputados, dedicada ao mesmo tema e aos do
Grupo de Trabalho 16 da Senasp, que vai colaborar, e
muito, na elaboração de um Código Nacional de Segurança contra Incêndio e Pânico.
Ao mesmo tempo, oferecemos as nossas reflexões, as reflexões desta Comissão, no presente relatório, nesse relatório final, como subsídios para o
desenvolvimento dos trabalhos aqui por mim citados.
Reservamo-nos o direito de apreciar com a necessária
isenção e o aporte crítico que aqui obtivemos quando
da tramitação das proposições no Senado.
Para configurar com mais precisão nossa conclusão pela confluência dos esforços de confecção normativa, ao invés de manifestar somente mais um texto,
expomos os principais pontos do trabalho do Grupo de
Trabalho 16 do Ministério da Justiça, que demonstram
como se torna mais consequente caminhar no sentido
conjunto, fazer um trabalho solidário e coletivo, porque
a causa é uma só.
A proposta que vem sendo finalizada no âmbito do
Grupo de Trabalho 16 é resultado do trabalho diuturno
de milhares de bombeiros militares de todo o Brasil,
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imbuídos do compromisso de proporcionar segurança
e desenvolvimento à sociedade brasileira no que diz
respeito aos diversos aspectos de suas atribuições
constitucionais.
Como órgãos constitucionalmente designados
para prestar os serviços de segurança contra incêndio e pânico, necessário se faz que aos Corpos de
Bombeiros Militares sejam fornecidos instrumentos
capazes de exigir e viabilizar edificações e áreas de
risco seguras, e não apenas materiais, mas também
aparatos jurídicos claros e simples.
Nesse aspecto, cabe ressaltar que o tema já se
encontra pacificado jurisprudencialmente no que diz
respeito a algum alegado conflito de competência entre
bombeiros militares e engenheiros, como de alguma
maneira se configurou nos debates das audiências
públicas.
Há seguidas decisões judiciais que garantem aos
bombeiros militares a competência para prevenção e
fiscalização das edificações no que diz respeito a incêndios e pânico.
Esse instrumental jurídico consubstancia-se, Sr.
Presidente, no que se pode denominar e definir na
nova norma em poder da Polícia Administrativa do
Corpo de Bombeiros Militar, que tem previsão na nossa Constituição.
Há dominância de opiniões de que, sem essa
competência, não será possível desempenhar de modo
eficiente e eficaz seus serviços de proteção contra incêndios e emergências, dentro dos limites do Direito,
em especial da lei, da realidade e no campo da razoabilidade.
Sr. Presidente, nos termos da Constituição, os
Corpos de Bombeiros Militares são os órgãos da Administração Pública da entidade estatal que detêm a
competência e, por conseguinte, a responsabilidade
pela salvaguarda da vida e do patrimônio.
Nesse sentido de melhor organização institucional das competências no País, torna-se então
conveniente, inclusive, que as denominações profissionais sejam melhor delimitadas, reservando-se
o título de Corpos de Bombeiros Militares apenas
para os agrupamentos oficiais militares previstos em
nossa Constituição, com a finalidade descrita, como
aqui eu discorri. Às demais pessoas fora de Corpos
de Bombeiros Militares que prestam serviços correlatos devem ser denominadas serviços de bombeiros
privados ou brigadistas privados ou, ainda, bombeiros
civis, como diz a Lei no 11.901.
Vale salientar que a eventual retirada do título
de bombeiro para o brigadista não representa nenhum demérito para o profissional, podendo até, pelo
contrário, representar uma elevação no seu status

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

como agente de prevenção e combate ao fogo intramuros, e como colaborador privilegiado do Corpo de
Bombeiros Militar.
Ficou clara, para nós todos, a necessidade de
um Código Nacional, porque se justifica a importância
de se ter uma padronização das normas de segurança contra incêndio e pânico, de modo a deixar claro
quais exigências são necessárias para as edificações
em áreas de risco, independentemente da unidade
da Federação. Essa padronização proporciona segurança e confiabilidade a todos que trabalham com
a atividade.
A proposta do Código em discussão no GT16, além de definir as diretrizes gerais de segurança contra incêndio e pânico no Brasil, estabelece
exercício do poder de polícia administrativa de modo
uniforme para todos os Corpos de Bombeiros Militares no Brasil.
Atualmente, existem corporações que têm divergências quanto à coercibilidade e, o que é pior,
algumas não possuem essa atuação, tornando suas
atividades ineficientes e prejudicando a sociedade no
atendimento. A sua garantia constitucional de segurança fica comprometida.
Outra característica da proposta é que a lei estabeleça as linhas gerais da segurança contra incêndio
e pânico no Brasil, deixando a normatização do detalhamento técnico das medidas de segurança para
instruções técnicas no âmbito dos Corpos de Bombeiros Militares.
Isso proporciona a flexibilidade necessária que a
atividade exige, tendo em vista a constante evolução de
técnicas, materiais e equipamentos utilizados na área,
bem como as peculiaridades regionais existentes. Em
que pese essa flexibilidade, a proposta de lei também
estabelece que essas instruções técnicas sejam padronizadas em todo o Brasil, orientando, assim, uma
necessária organização das corporações.
De outra parte, contemplando as demandas do
setor privado, uma dificuldade atual para quem é empreendedor é a grande burocracia existente nos diversos órgãos públicos no tocante ao licenciamento
de suas atividades econômicas, preservando, é claro,
principalmente, a prevenção.
A proposta do Código no GT-16 já está alinhada
com essa realidade, determinando uma simplificação
padronizada e a racionalização nos procedimentos
administrativos relacionados, principalmente, à segurança contra incêndio e pânico.
Por fim, Sr. Presidente, a preocupação com a
segurança contra incêndio e pânico no Brasil, atualmente, não é difundida universalmente. Nem todos os
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Municípios adotam atividades relativas ao tema, como
mandaria a grande norma nacional.
A ideia da proposta, portanto, é incentivar a expansão dos serviços de segurança e educação pública, de maneira a atender o maior número possível de
Municípios de forma direta.
Concluímos nosso relatório final da Comissão
Temporária, criada pelo Requerimento nº 18, de 2013,
com a finalidade de realizar levantamento da legislação
pertinente à prevenção e combate de incêndios no Brasil, elaborando, de forma coletiva – repito –, com uma
comissão da Câmara. Lembro aqui o seu coordenador,
Paulo Pimenta, como também o trabalho excelente, que
aqui já resgatei, do Ministério da Justiça. O objetivo
é elaborar proposta completa, eficaz, de alcance nacional, das normas técnicas necessárias, tendo como
referência rigorosos padrões internacionais.
Cumprimento a Presidenta dessa Comissão,
Senadora Ana Amélia, pela dedicação incansável
a essa Comissão. Cumprimento o Vice-Presidente,
Senador Cyro Miranda, pelo brilhantismo de sempre;
e também o incansável e sempre presente conosco,
que tanto contribuiu para esse relatório, Senador
Pedro Simon.
Encerro, assim, cumprimentando a Comissão
Externa de Santa Maria, da Câmara dos Deputados,
liderada por Paulo Pimenta, e o Grupo de Trabalho criado pelo Poder Executivo, coordenado pelo Ministério
da Justiça, sugerindo que esse parecer seja, então,
encaminhado a esses dois grupos de discussão, na
íntegra, com o objetivo, de forma coletiva e solidária,
de formularmos uma única proposta, afinal, que incorpore todas as sugestões promovidas sobre a matéria
para o bem e a segurança do povo brasileiro.
Tenho certeza de que o projeto a ser protocolado pela Comissão da Câmara dos Deputados,
sob a coordenação do Deputado Paulo Pimenta,
há de contemplar grande parte daquilo que, aqui,
discorremos.
Espero que o Projeto de Código Nacional de
Combate ao Incêndio seja aprovado com brevidade,
aproveitando tudo que construiu o Ministério da Justiça
e as Comissões da Câmara e do Senado.
Sr. Presidente, ao encerrar este meu pronunciamento, quero, neste momento, fazer uma homenagem
aos 242 – na maioria, jovens – que perderam a vida
na tragédia de Santa Maria. Esta parte consta do meu
relatório. E encerro fazendo a leitura do poema que levou o título de “A maior tragédia de nossas vidas”. O
poema é do escritor, poeta gaúcho, de Caixas do Sul,
Fabrício Carpinejar, que fez este poema, naquela madrugada em sua casa. E, hoje, o poema corre o Brasil,
para não dizer que corre o mundo. Diz ele:
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A maior tragédia de nossas vidas
Morri em Santa Maria hoje
Quem não morreu?
Morri [ali] na Rua dos Andradas, 1925.
Numa ladeira encrespada de fumaça.
A fumaça nunca foi tão negra no [meu querido]
Rio Grande do Sul
Nunca uma nuvem foi tão nefasta.
Nem as tempestades mais mórbidas e elétricas desejam sua companhia.
Seguirá sozinha, avulsa, página arrancada
de um mapa.
A fumaça corrompeu o céu para sempre.
O azul é cinza, anoitecemos em 27 de janeiro de 2013.
As chamas se acalmaram às 5h30, mas a
morte nunca mais será controlada.
Morri [morri] porque tenho uma filha adolescente que demora a voltar para casa.
Morri [morri, sim] porque já entrei em uma boate
pensando como sairia dali em caso de incêndio.
Morri [morri, sim] porque prefiro ficar perto
[sempre] do palco para [ver e] ouvir melhor
a banda.
Morri [morri] porque já confundi a porta de banheiro com a de emergência.
Morri [morri] porque jamais o fogo pede desculpas quando passa.
Morri porque já fui de algum jeito todos que
morreram.
Morri sufocado de excesso de morte; como
acordar de novo?
O prédio não aterrissou da manhã, como um
avião desgovernado na pista.
A saída era uma só e o medo vinha de todos
os lados.
Os adolescentes não vão acordar na hora do
almoço. Não vão se lembrar de nada. Ou entender como se distanciaram de repente do futuro.
Mais de duzentos e quarenta jovens sem o
último beijo da mãe, [sem o último beijo] do
pai, dos irmãos.
Os telefones ainda tocam no peito das vítimas
estendidas no Ginásio Municipal.
As famílias ainda procuram suas crianças. As
crianças universitárias estão eternamente no
silencioso.
Ninguém tem coragem de atender e avisar o
que aconteceu.
As palavras perderam o sentido.
(Soa a campainha.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, peço, respeitosamente, que esse texto de
Fabrício Carpinejar entre para os Anais do Senado
da República.
Peço ainda que o relatório final que está anexo
a este pronunciamento também conste nos Anais da
Casa.
Senador Cristovam Buarque, com a tolerância
de uma sexta-feira, eu tenho certeza de que o Presidente vai permitir que V. Exª faça um aparte neste
momento.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Senador Paim,
quero, em primeiro lugar, tocar no fato de que o senhor
mantém aqui acesa a memória daqueles jovens que
faleceram por causa de uma série de eventos, mas
que o conjunto é de uma falta de cuidado, para não
chamar de irresponsabilidade, de muitas pessoas, de
muitos agentes públicos e privados também. Segundo,
a sua preocupação em encontrar caminhos para que
coisas como essas não se repitam. E, terceiro, a sua
referência ao fato de que é preciso unificar no País inteiro um sistema que possa proteger nossos jovens,
não importa a cidade onde estejam. A partir daquele fato, Senador Mozarildo, é bem capaz que alguns
prefeitos estejam tomando medidas drásticas, cuidadosas, mas outros não estão. E no final, o jovem será
mais seguro se nascer numa cidade do que se nascer
em outra, se viver numa cidade do que em outra. Isso
não pode ser permitido. Se o Brasil é um País, nós temos que cuidar dos jovens deste País dando-lhes as
mesmas condições. Não importa a cidade onde vive
e nasceu, não importa a família com quem convive e
de quem nasceu. E se isso é válido para esse sistema
de segurança que o senhor propõe, eu quero insistir na necessidade de termos um sistema federal de
educação de base. Nós não vamos ter nossos jovens
tratados, todos eles, como brasileiros enquanto a escola de cada um deles for a escola municipal ou estadual. Não porque elas sejam ruins, mas porque elas
não são iguais. Pode até haver uma ótima – e há, há
escolas muito boas em algumas prefeituras –, mas as
outras não são. Além do que, na mesma prefeitura, há
uma escola muito boa, mas as outras não são. Cada
jovem, cada criança, ao nascer neste País, tem que
ser, primeiro, antes de tudo, brasileira. Os gaúchos e
os pernambucanos são, talvez, mais ainda bairristas
do que os de outros Estados. Mesmo assim, eu acho
que uma criança que nasce no Rio Grande do Sul é,
primeiro, brasileira, depois, gaúcha. Uma que nasce em
Pernambuco é, primeiro, brasileira, depois, pernambucana. Por isso não se justifica que uma criança tenha
mais dinheiro para estudar se nasceu num Estado ou
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noutro. E o mesmo vale para a família. O pai e a mãe
dão à luz uma pessoa, mas, ao se transformar essa
pessoa, por nascer aqui, em brasileira, ela passa a
ter um direito de brasileira, que não é o direito vindo
daquela família, é o direito vindo do País. Por isso a
educação de uma criança rica ou pobre tem que ter
a mesma quantidade de recursos à sua disposição, a
mesma qualidade à sua disposição. Aqui ou ali, pode
ser que uma família agregue algo – e é ótimo, é bom
–, mas não que uma família negue algo porque não
tem condições. O Estado tem que compensar a falta
de condições das crianças quando suas famílias não
podem fazer delas crianças brasileiras numa plenitude
igual à de qualquer outra criança no País. Daí o meu
apoio à sua proposta de unificação desse sistema de
segurança e, ao mesmo tempo, buscar uma similitude com a minha proposta de que educação de base
é tão séria que ela tem que ser responsabilidade do
Estado brasileiro, da União. Ela deve ser federalizada
tanto quanto a segurança.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
bem, Senador Cristovam. Concordo tanto com V. Exa
que, quando fazíamos o relatório final, lembrei-me de
V. Exa. E dizia lá, e consta aqui, que esta questão também da segurança tem que ir para dentro das escolas,
principalmente na educação de base. Que as crianças
tenham uma noção de segurança, criança, adolescente, jovem, já tendo uma visão – ele pode estar amanhã numa boate, num clube – mínima de segurança.
E o Corpo de Bombeiros Militar está fazendo isso nas
escolas, está fazendo em São Paulo, já começou a
fazer no Rio de Janeiro, está fazendo também no Rio
Grande do Sul, e creio que, aqui em Brasília, também
já começou.
Então, meus cumprimentos a V. Exa, que vai na
mesma linha.
Sr. Presidente, eu vou aproveitar estes minutos
que V. Exa me dá porque eu não posso deixar de falar
também deste assunto, de que eu falava antes com
V. Exa.
Amanhã, Senador Cristovam, é o Dia Nacional
da Adoção e, como nós não teremos sessão e, na segunda-feira, vamos ter aqui uma sessão dos 70 anos
da CLT... Desde já, Senador Cristovam e Senador Mozarildo, digo que gostaria muito de vê-los aqui. Vai ser
a partir das 11h uma sessão de homenagem aos 70
anos da CLT. Entendo que tanto o PDT como o PTB
têm a sua marca muito forte nessa, que eu chamo uma
jovem senhora, pela qual me apaixonei desde menino
e que eu amo até hoje.
Eu tenho um carinho muito grande e sou quase
casado com a CLT. E eu não quero o divórcio, não
quero me separar; quero viver com ela até o fim da
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minha vida, e tomara que outros possam desfrutar dessa construção, que começou lá, com Getúlio Vargas,
com Pasqualini, e por que não me lembrar do Brizola
e de tantos outros que escreveram essa bela proposta,
que, na segunda-feira, nós vamos aqui homenagear.
Estarão juntos a Justiça do Trabalho, a Anamatra, as
centrais, as confederações, e claro, porque é fundamental, as Lideranças dos partidos políticos. E, para
mim, a sessão terá um brilho especial se V. Exa, Senador Mozarildo, estiver aqui representando o PTB, e
V. Exa, Senador Cristovam, puder estar aqui em nome
do PDT. Segunda-feira, a partir das 11h.
Como eu dizia, Presidente – eu pedi uma tolerância a V. Exa –, amanhã é o Dia Nacional da Adoção,
muito importante. Nós estamos vivendo novos tempos
e, nesses novos tempos, muitas coisas têm se modificado. Uma delas é o conceito de família.
Antigamente, a família era vista sob uma ótica
mais patrimonial, com o foco na reprodução. Mas, se
pararmos para pensar, veremos que as relações de
família se alimentam, na verdade, de sentimentos que
estão ao alcance do coração de todos: afeto, devoção,
paciência, solidariedade e muito amor.
Esses sentimentos é que dão sustentação à família. E é por meio deles que conseguimos construir
um lar estável.
Sei que cada núcleo familiar tem suas próprias
características.
Sei que existem pais que abandonam, sim, seus
filhos; sei que muitos têm que se dedicar ao trabalho
em detrimento dos filhos; outros que transferem para os
filhos sua infelicidade conjugal – daí a alienação parental, que será tema de uma audiência pública aqui, sobre
a lei que esta Casa já aprovou com a participação de
todos nós –; enfim, pais que maltratam seus filhos de
forma psicológica e fisicamente; que não conseguem
encontrar o bom termo do diálogo familiar.
Sei também que existem filhos que não valorizam seus pais e que julgam que tudo que recebem é
pouco e que, por tudo que dá errado na vida deles, os
culpados são os pais. Filhos que não sabem, na verdade, retribuir o amor e a dedicação com que foram
tratados ao longo de suas vidas.
Existem, por sua vez, filhos que se castigam,
que estão castigando a si próprios, quando derivam
para a linha do álcool, das drogas lícitas e ilícitas, que
existem por aí, estendendo o castigo a seus familiares, criando um verdadeiro caos na sua casa quando
descobrem como é triste – isto sim é triste – um pai
ter que dizer: “meu filho – e o termo chulo é este – é
um drogado”.
O seio familiar nem sempre é o que deveria
ser, e sabemos que muitas coisas podem contribuir
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para isto: o desemprego, a pobreza, a falta de oportunidade, a valorização do ter em detrimento do ser,
problema de personalidade e muitos outros fatores.
Mas o amor pode salvar um drogado; o amor pode
recuperar um menino que está tendendo para área
de conflito de personalidade e até sendo um pequeno marginal.
E, se perguntarmos sobre a importância que a
família exerce na vida de cada um, será inegável respondermos que ela tem um papel fundamental, que ela
é uma espécie de energia primária que nos abastece
desde a mais tenra idade.
Como eu disse no início, sabemos que hoje
ela não se desenha mais como era antigamente. Ela
pode, por exemplo, ser fruto da união de duas ou
mais família e uma só – e está em divórcio. Filhos de
pais diferentes que convivem em função de novos
casamentos de seus pais divorciados, separados, e
constituem, sim, uma família e contam com o nosso
carinho e o nosso respeito. Esse modelo ficou conhecido como família mosaico, cuja própria construção
explica o termo.
A família pode, ainda, ser resultado de relações
homoafetivas e extramatrimoniais ou a família parental.
E, atualmente, dentro deste cenário – e é fato, é real
–, vermos casais homossexuais que adotam crianças;
vermos famílias em que, pela falta dos pais, os netos
ficam sob a responsabilidade dos avós. Também vemos famílias cujas madrinhas ou os padrinhos fazem
as vezes do pai ou da mãe. Também existem aquelas
famílias bem grandes em que um grupo de crianças
órfãs fica aos cuidados da assistência social, mas
juntas. Essas crianças, com os pais adotivos, formam
uma grande família.
Ou seja, precisamos reconhecer o verdadeiro pluralismo de entidades familiares que hoje se apresentam.
Por isso insisti, Sr. Presidente – e V. Exª foi muito carinhoso comigo, até fraternal, ao atender o meu pedido
–, para que, neste pronunciamento, eu pudesse falar
um pouco mais sobre a família construída ou ampliada com base em um gesto que, para mim, está acima
de tudo: o amor, que se faz, principalmente, quando
você vai para a adoção.
Nós vamos lembrar e festejar, sim, amanhã, 25
de maio, o Dia da Adoção no Brasil, dia escolhido
por associações e grupos de todos os pais, porque,
em 1996, aconteceu em Rio Claro, São Paulo, o I
Encontro Nacional de Adoção e, em 9 de maio de
2002, surgiu a Lei nº 10.447, que instituiu o Dia Nacional da Adoção.
Esse, na minha visão, é um assunto sério, delicado, que envolve uma grande capacidade de amar
e, por que não dizer, de libertar, de acolher, de abra-
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çar alguém que não nasceu – eu diria – de dentro de
mim, lembrando as mulheres, até porque é do encontro
do homem com a mulher que nascem os filhos, mas
eu sempre digo que o verdadeiro pai e a verdadeira
mãe não é que gera, mas aquele que cuida, aquele
que cria, aquele que ama, aquele que abraça, aquele que, pai ou mãe, quando o menino negro, índio
ou cigano é discriminado na rua, diz: “Venha para os
meus braços, você é meu príncipe, você é a minha
princesinha”.
Lembro ainda a situação daquele mesmo que, por
razões que nem ele talvez consiga explicar, tem a sua
posição sexual discriminada na rua e, muitas vezes,
até os pais não o entendem em casa. Ao contrário do
menino negro que, ao chegar em casa – e lembro de
mim –, minha mãe me dizia: “Venha cá meu príncipe,
venha cá meu negão, você é o cara, não dá bola para
isso que eles dizem, a capacidade de um homem não
se mede pela cor da pele”.
Mas e o menino gay e a menina lésbica que
são espancados, que são agredidos, Senador Cristovam nas ruas das cidades, muitas vezes chegando
a perder a vida. Aqueles que sobrevivem a isso chegam em casa e, nem sempre, são entendidos pelos
próprios familiares. Como eu vi ontem, numa novela
das 8h – e quero aqui dizer que a gente fala tanto
da mídia –, se não me engano da Rede Globo, onde
um executivo diz: “eu não escolhi, eu nasci assim”.
Aquela parte foi forte! Ele dizia: “eu não escolhi para
ser, eu nasci assim”.
Enfim, adoção é uma coisa muito, muito bonita.
Creio que podemos e devemos usar essa data
para aprofundar reflexões e discussões. O dia 25 de
maio nos lembra a importância do gesto da adoção e
o quanto ele pode modificar as nossas vidas.
As mobilizações que acontecem em todo o Brasil, voltadas para esse dia, têm como objetivo chamar
a atenção da sociedade para os problemas relativos
à adoção. Entre eles, as dificuldades que as crianças
mais velhas encontram para serem adotadas ou a
demora nos processos de adoção. A questão da cor,
da idade, da ração, da etnia e da própria, porque não
lembrar, orientação sexual.
A mobilização nesse dia é muito importante!
No meu Estado, o Rio Grande do Sul, por exemplo, a Comissão de Cidadania e Direitos da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e o Instituto Amigos de Lucas estão promovendo o 2º Fórum
Estadual da Adoção, que se encerra hoje.
A abertura do evento ocorreu com uma audiência
pública, no dia 22 de maio, no Plenarinho do Ministério Público, em Porto Alegre, e o debate pontuou os
caminhos e os descaminhos da adoção.
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Na cidade de Joinville, Santa Catarina, por exemplo, o GEAAJ (Grupo de Estudos e Apoio à Adoção
de Joinville) e o Fórum da Comarca de Joinville irão
promover dia 25, amanhã, uma grande atividade para
divulgar e esclarecer dúvidas da população sobre o
tema Adoção Legal.
O Juiz da Vara da Infância e Juventude de Joinvile,
Dr. Márcio Renê Rocha, e a psicóloga e professora da
Faculdade Guilherme Guimbala, Rosnelda Ponik farão
um bate-papo com o público sobre o tema.
Lá, em São Paulo, na cidade de Carapicuíba,
teremos outra ação muito importante chamada Dia
Nacional da Adoção – “Adoção Tardia? Nunca é Tarde
para Amar”. Lá, também, estarão juízes de direito de
diversas Varas de Infância e Juventude, mestres em
psicologia social, advogados, entre eles, a Drª Karina
Biato Segantini, filha por adoção, advogada e integrante da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB
daquela Cidade.
Faço questão de registrar ainda convite que recebi
da Câmara de Vereadores de Divinópolis, Minas Gerais,
que, em parceria com o Grupo de Apoio à Adoção de
Volta para Casa, realizou uma audiência pública em
22 de maio para debater o tema.
Como todos podem ver, foram várias mobilizações. E que bom, que bom que isso está acontecendo
em todo o Brasil!
Sr. Presidente, segundo o Cadastro Nacional de
Adoção, criado pelo Conselho Nacional de Justiça,
quase 40 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos em todo o País. Destes, 5.240 estão aptos a serem
adotados e esperam que a justiça defina seu destino:
voltar para casa é a vontade de cada um deles; voltar
para a família biológica ou serem encaminhados para
a adoção.
Acredito que deve ser muito doloroso para as
crianças esse tempo de incerteza e de espera. Só o
que eles querem, resumo nesta frase: é voltar para
casa. E, para casa, pode não ser a da mãe biológica;
eles querem ir para uma casa, pode ser a da mãe e
do pai adotantes.
Podemos ver em filmes, em novelas, em reportagens, cenas que mostram as crianças nas instituições
de acolhimento esperando, cheias de ansiedade, alguém que as acolha.
É claro que o sentimento que a gente tem vendo essas cenas não representa nem metade do sofrimento que as crianças devem sentir quando são
escolhidas, ou, mais correto, principalmente quando
não são escolhidas.
Segundo o levantamento da CNA, o número de
pretendentes continua cinco vezes maior que o de
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crianças e adolescentes aptos a serem adotados, com
um total de 28.041 inscritos em todo o País.
Um dos entraves do processo de adoção é a lentidão com que ele se dá. Pessoas que tentam adotar
alguém contam que o processo é demorado, é cheio de
meandros, é uma burocracia infernal, que não condiz
com a realidade das crianças que estão ali na maior
expectativa de poderem sair daquela instituição, poder ter a liberdade de andar pelas ruas, a liberdade
de estudar, a liberdade de crescer num lar, sendo que
a única coisa que eles pedem, Senador Cristovam, é
amor, é amor.
Enfim, é lamentável tanta burocracia. De um lado,
temos crianças desejando ter um lar, querendo tanto
fazer parte de uma família, querendo formar laços e
poder dizer aos outros “eu tenho uma família”, “eu faço
parte”, “eu existo”. E, do outro, temos adultos ansiosos em acolher, em ampliar, em abraçar, em ampliar
a família, em compartilhar o amor.
Felizmente, segundo o Ministério Público, desde
a implantação do Módulo Criança e Adolescente 2007,
pudemos verificar que houve um aumento significativo
no número de ações propostas em favor dessa população acolhida e uma redução expressiva do tempo de
acolhimento de crianças e adolescentes.
Considero importante pontuar, Sr. Presidente, que
o Ministério Público orienta que aqueles que desejam
adotar procurem as Varas da infância da comarca em
que residem, para dar início ao procedimento de habilitação, etapa prévia e necessária à adoção. Os grupos de adoção representam outro agente importante,
por serem espaços destinados ao esclarecimento de
dúvidas e troca de experiência entre adotantes e pretendentes à adoção.
Finalizo, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exª.
Como eu disse, existem vários tipos de família. Creio
que o importante é que os filhos tenham uma referência, e quanto mais generosa ela puder ser em termos
de distribuição de amor, com certeza melhor será para
cada integrante da família, o adotante e o adotado. Eu
acredito que todos têm o direito a serem felizes.
Senador Cristovam, V. Exª queria botar essa
palavra na Constituição. Eu acredito – e digo de público – que, quando V. Exª me procurou, no primeiro
momento, eu quase não entendi, mas, depois, Senador Cristovam, vi que V. Exª estava coberto de razão.
Como vai ser bom haver escrito na Constituição, por
iniciativa sua – e Deus me orientou e eu assinei –, que
todos têm que ter direito à felicidade.
Eu estou relatando, Senador Cristovam, o PL
nº 122. Eu sei da polêmica e da guerra, mas eu disse
para mim mesmo: “Eu tenho que ter coragem de enfrentar esse debate, de querer construir uma redação
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que combata a homofobia, que combata a intolerância,
que combata o ódio, que combata a violência, porque
todos concordam com isso”. Evangélicos, católicos,
comunidade LGBT, todos concordam que é preciso ter
algo. Não dá mais para acharmos que a comunidade
LGBT não tem família. Será que alguém que nasceu
gay ou lésbica não tem pai, não tem mãe, não tem
direito a constituir uma família? Essa é uma reflexão
que nós temos que fazer.
Para mim, seria muito mais fácil dizer: “Já que o
122 está aí parado, desde que a Marta saiu e eu presidi a Comissão, eu vou jogar para um ou para outro”.
Mas não, Senador Cristovam; eu resolvi assumir e sei
da responsabilidade desse tema e o quanto que ele
é polêmico.
Se o Presidente permitir, eu gostaria de receber
um aparte, porque toquei num tema que o Brasil está
discutindo, está debatendo, e nós temos que ter coragem de fazer esse bom debate.
Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Senador Paim, normalmente, não pode haver dois
apartes em uma fala, mas eu creio que esse tema e
também a sexta-feira justificam. É para dizer que estou
totalmente de acordo com as suas colocações, tanto no
que se refere à adoção de crianças... É um absurdo o
que a gente tenta fazer para impedir a adoção em nome
de proteger as crianças – é verdade – e para evitar a
adoção por estrangeiros, que a gente não sabe o que
vão fazer com as crianças, mas não encontramos um
caminho de agilizar e fazer com que se casem duas
vontades tão boas: alguém de ter um filho e um filho
de ter um casal que o adote. Segundo, em relação
às relações homossexuais. É um absurdo que ainda
haja gente que queira impedir, proibir, criminalizar as
relações entre duas pessoas adultas. Nem importa
se são relações que envolvam sexo ou não envolvam
sexo. Relações entre duas pessoas adultas têm que
ser apenas reconhecidas, respeitadas e aceitas.
O que a gente não pode tolerar é com crianças,
com menores. Mas com adultos? O que o Estado tem
a ver com o que duas pessoas adultas decidem fazer
no que se refere ao seu patrimônio, à sua coabitação,
às suas relações em todos os sentidos, inclusive sexuais? Nada! Lamentavelmente, isso ainda é polêmica,
mas, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas,
os historiadores e os leitores da História vão rir de que
esse tema tenha sido tão polêmico. Quero insistir, pondo o problema da religião no debate, que, para mim,
Estado não pode dizer o que é pecado, mas religião
não pode dizer o que é crime. Nós não podemos proibir
um padre, um rabino, um pastor de dizer “isso é pecado.” Eu gostaria que todos insistissem em que roubar
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é pecado. Eu gostaria que os pastores e os padres insistissem que corrupção é pecado grave! Pecado, mas
crime? Eles nem podem dizer que corrupção é crime.
Nós é que temos de dizer isso aqui dentro, porque nós
representamos o Estado. Os pastores têm o direito de
dizer o que é pecado. Eu sou contra, também, querer
intervir na Igreja para proibir que digam o que é pecado. Pecado é uma opção religiosa, de fé, que quem
optou por aquela Igreja assume. Quem quer continuar
naquilo, entre aspas, considerado pecado por um grupo
religioso deve sair do grupo religioso e rir quando lhe
acusarem de pecador, mas ele tem o direito de dizer
que é pecado. Agora, não tem o direito de dizer que é
crime ou de insistir que se continue a dizer que é crime
na lei. Temos de mudar a lei para descriminalizar tudo
aquilo que nos parece absurdo, independentemente
de influência religiosa, e, ao mesmo tempo, um Estado
laico deve negar a cada um de nós o direito de se meter naquilo que os líderes religiosos consideram pecado. Eu o parabenizo, porque muita gente não assume
essa fala. Quando estava no momento de se discutir,
na Comissão de Direitos Humanos, a lei da Senadora
Marta Suplicy, eu, pessoalmente achava... O senhor
era o Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Presidente.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Eu
achava que a gente deveria debater um pouco mais...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Foi essa
a decisão da própria Senadora.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
..., para evitar o risco...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – De cair
a lei.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – ...
– receio que alguns pastores tinham – de serem proibidos de dizer o que era pecado. Tinha de tirar esse
medo, e decidiu-se. Eu fiz questão de pedir a palavra
e dizer “eu prefiro que isso não seja votado agora”.
Mas, se fosse votado, eu votaria a favor. Fiz questão
de tomar posição e fui muito criticado pelas mídias
sociais, por líderes evangélicos que me ligaram diretamente, por católicos. Mas eu fiz questão de tomar a
posição que eu achava correta, mesmo achando que
ainda não era hora. Já esperamos tanto; podíamos,
naquele momento, esperar um pouco mais para ter
uma redação que tranquilizasse os religiosos. Vocês
têm direito de dizer que é pecado qualquer coisa.
Qualquer dia pode surgir uma religião que diga que
é pecado ser heterossexual. Pode surgir uma religião
nesse sentido Tem o direito de dizer isso, mas não
tem o direito de dizer que é crime. E essa é uma luta
que nós que defendemos um Estado laico temos que
fazer. Crime é um assunto do Estado, pecado é um
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assunto da religião. Cada um assuma o seu lado e
defenda o que é certo, como crime ou como pecado,
sem um intervir no outro.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
bem, Senador Cristovam. Eu tinha certeza absoluta
de que a sua posição não seria outra, até porque eu
estava presidindo aquela Comissão naquele dia e V.
Exª me fez um apelo argumentando que o tema não
estava claro para todos. Havia uma confusão. Alguns
achavam que o debate do PLC nº 122 era sobre casamento de homem com homem, no caso mulher com
mulher. Não trata de nada disso. Ele apenas diz que
o crime de preconceito contra a posição, a situação,
a orientação sexual de cada um não pode continuar
sem nenhuma penalidade. Só isso que diz.
É unanimidade entre os juízes. Houve decisões,
e não vou entrar no mérito, que vão muito além daquilo que a gente pretende fazer no Substitutivo. Todos
dizem, com a maior tranquilidade, que tem que haver
uma lei. Por quê? Se alguém me chamar – pela expressão, desculpe-me quem está assistindo à TV Senado – de “negro sujo”, vai para a cadeia. “O Paim é um
negro sujo.” Vai para a cadeia pela injúria, lei que nós
aprovamos juntos, pela Lei Caó, de que tive a alegria
de ser relator – grande Caó, do PDT – e pelo próprio
Estatuto. Há uma série de normas.
Agora, se alguém chegar e disser, pela sua orientação sexual, que ele é tudo que vocês imaginarem de
ruim, se o espancar, se bater nele, se o matar, não é
crime, semelhante àquilo que a gente assegurou para
o povo negro. Então, algo está errado.
Para mim, qualquer tipo de discriminação dói
igual. Se cortarem aqui o dedo de um negro, se cortarem o dedo de uma lésbica ou de um gay, a dor é
a mesma. A discriminação, toda ela, fere da mesma
forma. E nós temos que combater todo tipo de preconceito, inclusive contra as religiões. Quanta gente
é discriminada por ser evangélica e nós vimos aqui
para a tribuna e defendemos os evangélicos? Quanta gente é discriminada pela sua religião de matriz
africana e nós todos vimos à tribuna e dizemos que
é direito de cada um?
Então, não há por que nós não avançarmos também nessa questão. E por que eu tratei do tema? Agora,
se, na instituição, há um menino ou uma menina que
é lésbica – é natural que a gente encontre meninos e
meninas assim – ou que é gay, e daí? Ele não pode
ser adotado porque ele não merece ter uma família?
Claro que é o absurdo do absurdo, inclusive, isso que
estou colocando para essa reflexão aqui.
Mas, Sr. Presidente, para terminar, finalizo minha
fala dizendo que creio ser importante que os filhos tenham uma referência. Quanto mais generosa ela puder
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ser em termos de distribuição de amor, melhor será
para cada integrante da família.
Eu acredito que a felicidade – foi aí que o Senador
Cristovam entrou – está ligada ao sentir-se parte de
uma família, tenha ela o formato que tiver. Está ligada
ao receber amor e ao aprender a doar-se também.
Dar e receber amor.
Ah, por que não lembrar? Quem não gosta? Qual
é a criança que não gosta? Eu me lembro da minha
infância, dos passeios em família; dos filmes vistos em
casa, das conversas, dos almoços de domingo, de sábado, do quintal da casa, com uma pequena churrasqueira improvisada ali, com tijolo, onde a gente fazia o
churrasco... Eu me lembro do pai, já falecido, da mãe,
falecida, conversando sobre a vida ali, comendo ali,
uma costela, que é muito comum no Rio Grande, das
estórias contadas para as crianças dormirem – eu contei tantas e ouvi tantas –, do abraço sentido, caloroso,
do amor, do carinho da noite de Natal, dos gritos de
toda criança de Feliz Natal, de Feliz Ano Novo... Como
é bom! Como é bom!
Eu tive uma infância, senhores e senhoras, de
que não tenho queixa. Não tenho queixa.
A família é a troca constante de energia, é estender a mão, é olhar com atenção para o outro, é
ouvir mesmo quando temos pressa, é abraçar quando o choro vem, é compartilhar amor. A escolha de
trazer para o seio da família uma criança desconhecida requer, em primeiro lugar, a adoção requer, em
primeiro lugar, amor desprendido. Esse gesto é tão
forte, é tão incrível e, ao mesmo tempo, deveria ser
tão comum. É, deveria ser comum. É muito bonito!
Ah, é muito bonito!
Todos aqueles que já adotaram recebam aqui
o meu beijo e o meu abraço. Vocês são, para essas
crianças que ainda estão no orfanato ou na casa, os
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nossos heróis, porque vocês são exemplos a serem
seguidos. O que nós precisamos é que esse processo
seja, como aqui foi dito, facilitado. Filiação adotiva é só
outra maneira de construir uma família feliz.
Enfim, meus parabéns aos pais adotivos – que
todos os dias sejam também dias dos pais adotivos!
–, como aqui disse, pela sua fertilidade emocional. Eu
acho isto lindo: pela sua fertilidade emocional. Parabéns aos filhos adotivos, pela possibilidade de partilhar. A todas as instituições que cuidam das crianças,
o nosso carinho. Eu sei que vocês sofrem juntos com
elas. Meus cumprimentos aos órgãos governamentais
e pessoas envolvidas nesse belo processo de amor,
de liberdade, de justiça, de solidariedade.
Muito obrigado, Presidente. V. Exª foi muito generoso. Eu sei que o tema mexeu com o seu coração,
mexeu com o meu, mexeu com o do Senador Cristovam, mexeu com o de todas as pessoas que estão nos
assistindo. Eu sei que lá, na casa de cada um, eles
sabem desses dois temas de que tratamos: da morte e
da vida. Duzentos e quarenta e dois jovens perderam a
vida, e nós, aqui, no fundo, com essa Comissão, fomos
solidários com os familiares e homenageamos aqueles
que lutam tanto para isso não acontecer, para que não
se repita mais. Por outro lado, a adoção, um gesto magnífico, um gesto de amor, um gesto de desprendimento,
um gesto de solidariedade, um gesto de grandeza, um
gesto de coragem. Somente os grandes homens e as
grandes mulheres têm a coragem de adotar. Por isso,
podemos dizer que vocês são nossos heróis.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Senador Paim, ao tempo em que cumprimento V. Exª pelo brilhante pronunciamento, quero dizer
que V. Exª vai ser atendido, na forma do Regimento,
quanto à transcrição das matérias solicitadas e, finalmente, convidá-lo para presidir a sessão enquanto eu
faço uso da palavra.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com enorme satisfação, passo a palavra, neste
momento, ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
Enquanto eu falava, sentia seu olhar de cumplicidade em relação aos dois temas.
Muito obrigado, Senador Mozarildo.
Muito obrigado, Senador Wellington Dias, que já
está no plenário, Senador Simon, Senador Cristovam
e Senadora Vanessa.
V. Exª está com a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV
Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje estamos
tendo uma sessão em que os temas são sobretudo
humanísticos.
A Senadora Vanessa falou sobre o câncer nas
mulheres, o Senador Paim tratou de vários temas, todos eles voltados a propiciar melhores condições de
vida às pessoas, seja quanto à questão da adoção, seja
quanto à da discriminação, e eu quero abordar um tema
que eu diria que tenho até obrigação de abordar. Vou
tratar da questão da distribuição dos médicos no Brasil.
Sendo médico, sendo um médico que exerceu
a profissão num Estado pequeno, tendo trabalhado
inclusive indo ao interior, às comunidades indígenas,
para atender praticamente todo fim de semana, tendo sido Secretário de Saúde do meu Estado por duas
vezes, eu conheço bem... Também fui Presidente do
Conselho Regional de Medicina, participei de várias
reuniões do Conselho Federal de Medicina e procuro
sempre estar atualizado com a questão, que considero
dramática para muita gente, da distribuição dos médicos por este País, que é desproporcional.
Vamos dar números aqui. No Brasil, há 373.176
médicos em atividade e a nossa população é de 190
milhões de brasileiros. Isso dá, segundo o Conselho
Federal de Medicina, dois médicos por mil habitantes,
sendo que, segundo a Organização Mundial de Saúde,
o mínimo ideal é de um para mil.

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

Portanto, em tese, o Brasil tem mais do que o
dobro exigido pela Organização Mundial de Saúde. Já
no SUS, há 1,11 médico por mil habitantes.
Se fôssemos ver só esses números, diríamos que
o Brasil está bem atendido na questão dos médicos.
É verdade que esse é o mínimo recomendado, mas,
se olharmos o que acontece nas regiões, Senador
Paim, vamos ver que, no Norte, há 1,01 médico por
mil habitantes; no Nordeste, 1,18; no Sudeste, 2,61;
no Sul, 2,03. Então, só daqui, já se depreende que as
Regiões Sul e Sudeste têm uma média bem superior,
quase o dobro, o dobro mesmo, à verificada nas Regiões Norte e Nordeste.
Na verdade, precisamos ver o que vamos fazer, já
que ninguém é obrigado a se formar e ir, por exemplo,
para o interior de Roraima, para o interior do Amazonas, compulsivamente, porque isso é inconstitucional.
O direito de ir e vir e do livre exercício da profissão não
permitiria a adoção dessa medida coercitiva.
No entanto, já há bastante tempo, logo que iniciei meu primeiro mandato, apresentei um projeto com
base em uma experiência que aconteceu na Austrália,
Senador Paim. A Austrália adotou o seguinte critério:
o médico formado nas escolas públicas era obrigado
a ir para uma cidade ou um local do interior onde não
houvesse médico ou onde a proporção fosse inferior
a um para mil. O que acontecia? O médico formado,
mesmo após a residência, teria de passar dois anos
nessas regiões carentes e seria remunerado. Durante
dois anos, ele teria um registro provisório do Conselho Regional de Medicina e, depois desses dois anos,
estaria livre para ir para onde quisesse.
Infelizmente, esse projeto não prosperou no Parlamento brasileiro. Depois, essa ideia foi adotada, eu
diria, e até aprimorada pelo Ministério da Saúde na
questão do Programa Saúde da Família: quanto mais
distante estivesse o médico da Capital Federal, mais
ele receberia. Isso beneficiaria, sobremodo, a Amazônia
toda, que abrange não só todos os Estados do Norte,
mas também o Mato Grosso e parte do Maranhão. Essas regiões são, realmente, as mais carentes. Se eu
fosse aqui ler os dados por Estado, V. Exªs veriam a
discrepância existente, mas prefiro fazê-lo por região.
A pergunta é a seguinte: por que, então, há Município no Brasil que não tem nenhum médico ou que
tem um médico para dez mil habitantes ou para cinco mil habitantes? Porque, realmente, existem várias
condicionantes.
Quero analisar esse caso, Senador Paim, de maneira desapaixonada. Aliás, quero fazer essa análise do
ponto de vista da Medicina. Deve haver um remédio na
dose certa e adaptada para cada região. Não se pode
pensar em uma solução única para esse problema,
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como, por exemplo, a de importar seis mil médicos de
Cuba. Por quê? Não tenho lá minhas simpatias pelo
regime cubano – regime de governo –, mas tenho de
aqui dar um testemunho de como, no meu Estado, foi
importante o convênio feito com o governo de Cuba
para levar médicos para os Municípios do interior. Eles
revalidaram seus diplomas.
Como foi também importante para nossa Universidade Federal de Roraima – e tenho a honra de ter
sido autor da lei que propiciou a criação da Universidade – a implantação do curso de Medicina! Essa foi
uma ousadia, poderíamos dizer assim, tanto que houve
uma batalha árdua no Conselho Nacional de Saúde,
porque, por exemplo, a Federação dos Médicos achava
que não tinha sentido criar um curso de Medicina em
um Estado tão pequeno quanto Roraima. Eu estava,
nesse período, sem mandato. Eu era do Conselho Universitário da Universidade e convenci um a um disso.
Na primeira reunião, só a Drª Zilda Arns, da Pastoral
da Criança, já falecida, encampou a ideia, porque conhecia o problema devido ao trabalho com as crianças
na questão da saúde. Depois, fui convencendo, mostrando que era possível, sim, que não havia nenhum
dispositivo legal dizendo que um Estado tinha de ter
tantos mil habitantes para criar um curso de Medicina.
O problema era como fazê-lo.
Aí passei a ter o apoio do representante do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde,
que disse, a propósito, que havia se formado na Unicamp e que, na época em que ele estudou lá, todas
as vias dentro da universidade estavam sem asfalto,
sem calçamento, e que, portanto, havia ali poeira permanentemente. Disse que as carteiras ficavam cheias
de poeira, o que era problemático. Mas ele disse: “Nem
por isso deixamos de ter um bom curso de Medicina”.
E quem é que discute hoje a qualidade da Unicamp?
Ao contrário, é uma referência nacional de bom curso
de Medicina.
Pois bem, como foi que nós conseguimos, depois
de aprovado no Conselho Nacional de Saúde, implantar o curso em Roraima? Fazendo um convênio com a
Universidade de Matanzas, em Cuba, que enviou professores de matérias básicas do primeiro ano de Medicina. E enviaram doutores ou, no mínimo, mestres, que
deram aulas de Anatomia, de Citologia, de Histologia,
matérias básicas do primeiro ano de Medicina. A partir
daí, e até mesmo no segundo ano, nós contamos com a
presença desses médicos cubanos. Abrimos concurso
depois, conseguimos fazer com que vários médicos,
quase todos de outras regiões, fizessem concurso.
E, hoje, o nosso curso já formou mais ou menos dez
turmas de profissionais, e todos os que saíram de lá
para fazer uma residência foram aprovados com boas
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colocações. Hoje, a avaliação do curso de Medicina
de Roraima pelo MEC é muito boa; o curso está entre
os melhores do Brasil. Por quê? Porque tivemos a coragem de ousar, contratando, registro mais uma vez,
médicos cubanos, professores cubanos.
Então, não é um problema contra os médicos
cubanos. O que quero dizer é que a questão tem de
ser analisada. A população precisa de mais médicos?
Isso é verdade. Porém, repito: é preciso discutir essa
questão com bastante clareza. Já dei aqui o exemplo
do meu Estado, e Tocantins também fez convênios com
Cuba para levar médicos cubanos para o interior. Então, quero dizer que não tenho uma opinião formada
contra trazer médicos estrangeiros. Aliás, há médicos
brasileiros na Inglaterra, nos Estados Unidos, e todos
eles que foram para lá fizeram a prova de revalidação
do seu curso e estão exercendo a profissão.
Então, não é possível nivelar por baixo a questão do médico que venha de qualquer lugar, seja de
Cuba, da Espanha, de Portugal. Entendo que o Brasil
tem que ter uma norma clara, não excludente, porque,
se colocar também empecilhos terríveis, aí realmente
não vai sanar a questão.
Mas por que também não há um incentivo ao médico que se forma no Brasil a ir para esses Municípios
onde não há médicos ou onde há poucos médicos?
Aliás, esse meu projeto falava só da obrigatoriedade
de o médico formado em escolas públicas de Medicina
ficar pelo menos dois anos em Municípios onde havia
carência de médicos. Mas o Ministério da Saúde – e
eu já disse isto aqui – colocou em prática, pelo menos
com relação ao Programa Saúde da Família, uma coisa muito importante: quanto mais distante de Brasília
o médico estiver, mais ele recebe, inclusive contando
pontos para a prova dele de residência, se ele sair da
faculdade e for para o interior.
É muito importante que nós façamos aqui um
debate bem claro, que busquemos um consenso, a
dosagem certa, para que, de fato, toda a população
brasileira... De um lado, concentra-se no Sul e no Sudeste a maioria dos médicos. Mesmo no Norte e no
Nordeste, onde há essa carência, a maioria deles está
nas capitais ou nas cidades de porte médio, porque,
realmente, eles não vão para Municípios onde não
há um hospital ou onde há um hospital em que não
haja condições de eles exercerem adequadamente a
profissão.
Então, é preciso que haja um debate claro e que
procuremos sentar à mesa com os representantes da
categoria, com representantes do Sindicato dos Médicos, da Federação dos Médicos, da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina e
com outros atores envolvidos, para que encontremos,
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de fato, uma medida adequada. Eu diria que isso não
é emergencial, que isso não pode ser tratado emergencialmente. Isso é urgente, mas não é emergencial.
Portanto, acho que tem de se buscar, repito, a
dose certa para esse problema, de maneira que, inclusive, possa haver estímulo para que o médico que
se forma... Por exemplo, eu me formei em Belém.
Quando fui Secretário de Saúde pela primeira vez no
meu Estado, liguei para os meus colegas, porque lá
não havia anestesista, não havia pediatra, não havia
traumatologista, e consegui levar para lá um médico
de cada especialidade. Insisti para levar para lá outros.
E o que eles diziam? Colegas que se formaram em
Belém, na Região Norte, diziam assim: “Quanto é que
se paga aí?” Eu dizia: “Quanto é que você está recebendo em Belém?” Eles diziam que estavam recebem
x. E eu dizia: “Pois é, aqui pagamos duas vezes x, e
ainda o Governo dá casa mobiliada para você morar.
Você não vai pagar aluguel, nada.” Sabe o que me
respondiam, Senador Wellington? Alguns deles me
responderam: “Prefiro ganhar metade aqui no asfalto
a ganhar o dobro no mato”.
Então, realmente, vamos forçar esse médico a
trabalhar onde ele não quer? Agora, é preciso encontrar incentivos que, de fato, permitam que o médico que
sai de uma faculdade vá para lá. E me refiro mesmo
aos médicos do Norte. Até os médicos que estão se
formando em Roraima, pelo menos a maioria deles
está saindo para outros Estados. Eles fazem residência em São Paulo ou em Brasília e terminam ficando
por aqui, não voltam para lá. Mas a existência do curso
de Medicina lá, por exemplo, já propiciou uma média
muito boa na relação médicos/população.
Senador Wellington, ouço V. Exª com muito prazer.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador Mozarildo...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Wellington, antes de V. Exª falar, permita-me cumprimentar os meus amigos e amigas do meu
querido Rio Grande aqui presentes. São estudantes
do curso de Direito da Universidade do Vale do Rio
dos Sinos, a nossa querida Unisinos. Muitas vezes fui
recebido por eles lá.
Vocês estão assistindo, na tribuna, ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, Líder do PTB, médico, que está,
neste momento, discorrendo sobre um tema de que o
ex-Governador do Piauí, Líder do meu Partido, Wellington Dias, vai falar, em um aparte, que é a questão da
saúde, da falta de médicos no Brasil e da possibilidade
de médicos do exterior trabalharem aqui e também de
estudantes nossos que vão para o exterior exercerem
sua atividade aqui como médicos.
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Está aqui no plenário alguém de quem vocês
gostam muito, tenho certeza, o Senador Pedro Simon.
S. Exª será o próximo orador.
Senador Pedro Simon, estou dizendo à gauchada
que está na plenária – permitam-me falar assim –, às
gaúchas e aos gaúchos de todas as querências, que
o senhor será o próximo orador a falar, em seguida,
no plenário do nosso Senado.
Enfim, sejam todos bem-vindos!
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB –
RR) – Quero também cumprimentá-los. São estudantes
de Direito, e a nossa Constituição diz que é dever do
Estado e direito do cidadão o acesso à saúde. Portanto,
o Governo brasileiro está descumprindo isso há muito tempo ao não colocar em prática esse dispositivo
constitucional. O importante é conseguir motivar os
médicos brasileiros, em primeiro lugar, a irem para o
interior e até para as periferias das capitais, mas sem
excluir a hipótese de trazer médicos de outros países,
para que todo Município, por mais longínquo e pequeno
que seja, tenha um médico para atender a população.
Senador Wellington, com muito prazer ouço V. Exª.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Com o
maior prazer. Eu também quero saudar aqui todos os
visitantes do Rio Grande do Sul. É um prazer muito
grande recebê-los. Saibam do orgulho que também
temos da representação gaúcha nesta Casa, com o
Senador Paulo Paim, que é um orgulho do povo brasileiro e do nosso Partido; o Senador Pedro Simon, que é
uma legenda viva, um homem que todo o Brasil admira;
e a Senadora Ana Amélia, que não está aqui, mas por
quem temos a mesma admiração. Sejam bem-vindos.
Mas, Senador Mozarildo, veja, é importante este debate – e hoje, para que todos saibam, é uma sessão
apenas de debate, não é deliberativa, por isso fica,
normalmente, mais vazia –, e eu quero falar, primeiro,
da atitude tomada pela Presidenta da República. Esses
dias, tive a oportunidade de dialogar com ela, que tem
consciência de que, na percepção do povo, esse é um
dos problemas mais graves, e é real. Ela, como Presidenta, tem bem mais informações e bem mais dados
do que qualquer um de nós, individualmente. Por isso
é importante o depoimento de V. Exª, pela experiência
de, como médico, estar nas entranhas do Brasil, em
tribos indígenas e em cidades maiores, como Belém,
e agora no Estado que representa, Roraima. Quero
que V. Exª saiba que as medidas que a Presidenta
está tomando vão em várias direções porque ela quer
resolver problemas. E sempre diz: “Estou disposta a
colocar recursos, mas quero que esses recursos vão
exatamente para onde é necessário, exatamente para
onde o povo percebe que existe o problema”. Então,
o povo percebe que é o problema do médico. O que
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ela está fazendo? Descentralizando formação. No meu
Estado, por exemplo, o Piauí, só tinha em Parnaíba.
Aliás, só em Teresina, melhor dizendo. Ampliou em
Teresina, que agora tem ensino superior pela federal,
e há também uma faculdade em Parnaíba, que deve
estar fazendo o primeiro vestibular agora, e a outra,
no início do próximo ano. E vai ter em Picos, no sul do
Piauí. Então, a ideia é descentralizar, em cada Estado,
essa formação. Junto com isso, residência médica. Ou
seja, precisamos de especialistas, de pediatra... Ontem,
eu vi aqui, em um debate, algo para o que eu mesmo
não havia atentado: o pediatra, por exemplo, por que
falta? Porque é uma profissão que, muitas vezes, é a
consulta, é o retorno... E as tabelas do SUS? É uma
vergonha o que pagam por consulta, para dar o exemplo. Por essa razão, o pediatra termina indo por outros
caminhos. Então, há a necessidade de resolver situações como essa. De outro lado, abrir com prioridade
para o médico brasileiro. Há dois caminhos para isso.
Primeiro, criando condições, inclusive de apoio financeiro durante o estudo, com uma contrapartida após
a formação, para onde Brasil precisa. Segundo, que
as vagas ofertadas sejam, primeiro, para brasileiros e
brasileiras. Se há vagas para 5 mil médicos no Brasil,
primeiro os brasileiros. Caso não sejam preenchidas
essas vagas, Municípios ficaram descobertos, aí vem
a necessidade. E não podemos ter preconceito contra
isso. Ora, se existe uma cidade brasileira... O meu Estado, Senador, tem 224 Municípios, e 120 Municípios
ainda não têm um médico residente. Há Municípios
com 10 mil habitantes e um médico, dois. Então, há necessidade real de dar soluções a problemas concretos
como esse. Agora, o médico estrangeiro que vier, ele
vem direcionado, como disse aqui outro dia o Senador
Eduardo Braga, para perceber um CRM para aquele
Município. Se for designado para trabalhar no Município de Morro Cabeça no Tempo, no Piauí, que está
precisando, após o contrato não pode ir para Teresina,
a capital, que é até bem servida de profissionais. E ampliar nas especialidades, porque o problema maior é na
área da média complexidade, especialmente. É dessa
parte que vamos precisar cuidar. Então, eu quero aqui
louvar V. Exª por essa fala lúcida, que é importante, pela
sua experiência. E nós temos de preservar, primeiro,
médicos e médicas brasileiros, está certo? De outro
lado, não deixarmos de ter e de nos somar à coragem
da Presidente. Há necessidade de contratar, inclusive
complementando com médicos de outros países? Sim!
E para tirar da frente uma mentira que muitas vezes
se espalha: não se trata só de médicos cubanos – é
preciso não ter preconceito contra eles –, mas também
de espanhóis, chilenos, argentinos, enfim, de qualquer
lugar, de preferência de língua portuguesa e espanhola,
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porque é mais fácil de lidar, no dia a dia, com o nosso
povo. Quero parabenizar V. Exª e me somar à defesa
que faz. Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Antes de responder o aparte de V. Exª, quero
registrar que se encontra, na tribuna de honra, o ex-Deputado e ex- Vice-Governador do meu Estado de
Roraima, Salomão Cruz, que nos honra muito nesta
sessão.
Senador Wellington, no início do meu pronunciamento, citei o exemplo de Roraima, tanto por trazer
médicos para o Governo e serem distribuídos no interior – por sinal, um deles, já naturalizado brasileiro,
hoje é prefeito de um Município...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Mozarildo, me desculpe, mas se o Senador
Simon não olhar para lá e não abanar, eles não vão
embora. Agora, sim.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Então, como eu estava dizendo, Roraima tem
essa experiência, tanto na questão de o médico ir para
o interior quanto do professor que colaborou com a instalação do nosso curso de Medicina e até em outros
cursos e áreas da faculdade.
Mas, realmente, como disse V. Exª, alguns problemas são um entrave para o exercício da Medicina, não
motivam o jovem médico a ir para o interior. Primeiro,
a inexistência de hospitais ou a existência de hospitais
mal equipados. Às vezes, como disse V. Exª, em um
Município com 10 mil habitantes, há um ou dois médicos, e esse médico tem que ser o faz-tudo. Às vezes,
ele vai ter de fazer uma cirurgia e não ter sequer um
colega para ajudá-lo. Não há anestesista.
Nós temos um diagnóstico. E o que falta fazer? É
a terapêutica, o tratamento adequado. É isso que estou defendendo. Portanto, com relação a essa questão
de dizer que vão contratar seis mil médicos cubanos,
não tenho preconceito contra os médicos cubanos.
Ao contrário, conheço vários em meu Estado, muito
competentes, em várias áreas complexas, por sinal.
Mas também, V. Exª abordou um ponto fundamental,
a tabela do SUS é aviltante, assim como a dos planos
de saúde.
Então, é muito incompreensível que alguém, por
exemplo, faça um parto cesariano e receba algo em
torno de R$300,00, ou R$350,00 por um parto normal.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Muitas
vezes, para trocar o pneu de um carro estão cobrando isso.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Pois é.
Eu sempre digo que está aviltada ou ultrapassada
essa tabela. Tem que ser corrigida, assim como tem
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de haver uma fiscalização maior dos planos de saúde
e do atendimento de modo geral.
Porém, também há outro problema, Senador
Wellington, muito sério na área de saúde. Eu até apresentei um projeto dobrando a pena para caso de corrupção na saúde e na educação. E o Senador Paulo Davim
foi mais longe, apresentou outro projeto considerando
crime hediondo a corrupção na área de saúde. Pois
alguém que rouba na área de saúde está roubando o
quê? Muitas vezes, a vida de uma pessoa. Muitas, a
saúde daquela pessoa.
E essa situação é estarrecedora. Dados da Controladoria-Geral da União (CGU), se não me engano
publicados no ano passado, mostram que, nos últimos
quatro anos, foram desviados, só da Funasa (Fundação Nacional da Saúde), que, inclusive, tem sob sua
responsabilidade o atendimento à saúde da população
indígena, por corrupção, R$500 milhões.
Então, isso é inaceitável. E acontece na maioria
dos hospitais públicos. No meu Estado, que é pequeno,
em uma operação recente da Polícia Federal, constatou-se um mecanismo de corrupção na compra de remédios e assessórios hospitalares. O que acontecia? Um
grupo de empresários, lógico que mancomunado com
funcionários de hospitais, pedia um, dois, três remédios
em caráter de emergência porque estavam faltando
na rede ou estavam, no estoque, se extinguindo. Esse
grupo, então, contatava empresas distribuidoras de outros Estados, comprava medicamentos com prazo de
vencimento de um ou dois meses, portanto, comprava
lá embaixo, pela metade do preço normal, e chegava o
remédio com o prazo já expirando. Um mês, dois meses
depois, tudo era descartado e, de novo, outra compra
dispensando licitação porque era emergência. Nessa
brincadeira, só o que foi possível detectar foram R$30
milhões. Assim, a saúde já tem um problema sério, que
é o do financiamento adequado do setor.
Eu aqui defendi e votei a favor da regulamentação
da PEC 29, que estabelece um percentual que o Governo Federal deve gastar com a saúde. Porque hoje
está estipulado quanto o Município tem que gastar,
que é 15%; o Estado, 12%; e para o Governo Federal
não há nada estipulado. Não é possível que o Governo,
que cuida do Brasil todo, não tenha a obrigação formal
de ter um percentual para investir em algo que, depois
da vida, é o mais importante, que é a saúde, porque
é ela que garante a vida da pessoa, a qualidade de
vida. Não cuidando da saúde, a pessoa perde a vida.
Então é fundamental.
E vou propor à Comissão de Assuntos Sociais, da
qual sou membro e é onde tratamos desses assuntos,
que façamos uma audiência com instituições médicas
e com instituições populares, de forma a haver uma
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discussão, junto com representantes do Ministério da
Saúde, e se chegar, de maneira rápida, a um tratamento adequado para essa questão.
O que me preocupa – V. Exª disse muito bem – não
é a questão de nacionalismo burro, não. Evidentemente, temos que dar prioridade aos médicos brasileiros,
temos que dar incentivos para os médicos brasileiros
irem para as regiões carentes desses profissionais.
Ao se constatar que não há esses profissionais, eu
não vejo outra solução, como foi feito no meu Estado,
senão trazer médicos de outro lugar. Em Municípios
do meu Estado – tirando a capital, são apenas 14 –,
na maioria deles, não havia médicos. Então, é preciso realmente enfrentar esse problema. Não podemos
deixar, digamos, a coisa passando, pois a população
é quem paga o pato, o doente é quem paga o pato.
A gente vê, em reportagens e mais reportagens,
pessoas que estão há não sei quantos dias tentando
marcar uma consulta e não conseguem. Ou quando
conseguem, o médico não está, porque adoeceu, enfim,
e faltou ao serviço. Se for caso para cirurgia, é outro
drama para marcá-la. Isso tudo acontece a ponto de
o projeto nosso – que, aliás, já foi até sancionado pela
Presidente Dilma – estabelecer um prazo, por exemplo,
para uma doença. Ou seja, quando os portadores de
câncer têm o diagnóstico, o SUS tem que atendê-lo,
no máximo, em 60 dias.
Ora, vejam bem, quando a pessoa tem diagnóstico de câncer, nem sempre é no início. E quanto
tempo ela leva para ter esse diagnóstico no SUS, no
serviço público? E aí, quando ela tem o diagnóstico,
o tratamento às vezes demora. Nós colocamos aí 60
dias, que já é um prazo prolongado para quem tem
câncer, sabendo que tem câncer, esperar dois meses
para poder ter o tratamento adequado.
É preciso, sim, fazer uma reforma sanitária neste
País, uma reforma da saúde pública no País.
Eu confio que o Ministro Padilha, que é um homem que não só é médico, mas é político e conhece,
portanto, o Brasil, e é da Região Norte também, seja
o homem que possa, de fato, mudar esta realidade.
Repito, não é só a Região Norte que tem problemas. Todas as regiões têm, até São Paulo tem. Há
Municípios em São Paulo – eu tenho notícias – que
não têm médicos também, como a periferia da capital
também tem carência. E, mesmo na capital, mesmo
na cidade de São Paulo, alguns serviços públicos são
uma pena, fora – vou usar aqui esta palavra – algumas
maracutaias que são feitas para que, de alguma forma,
não exista médico presente para atender as pessoas.
Eu lamento muito isso e quero dizer que realmente, Senador Wellington, nós temos que agir rapi-
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damente, porque a saúde pública – e mesmo a saúde
de planos de saúde – no Brasil já está na UTI.
Então, nós temos que, urgentemente, tratá-la
e corrigir isso, que é, como eu disse aqui, um dever
constitucional do Governo. Está na Constituição, de
cuja elaboração eu tive a honra de, como Constituinte, participar, que a saúde é um dever do Estado e um
direito do cidadão.
Portanto, até diria que os governos brasileiros
todos têm agido de maneira inconstitucional nesta
questão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Mozarildo Cavalcanti, a
quem cumprimento por trazer um tema polêmico e
importante, que é a questão da saúde e dos médicos,
que poderão vir de outros países trabalhar aqui e os
nossos que irão para o exterior.
V. Exª deu um exemplo de vida quando foi secretário de Estado. Isso ajuda a nortear a posição de
todos nós na Casa.
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A nossa população não pode ficar sem médico,
como disse o Senador Wellington, como disse V. Exª
e como diz sempre o Senador Humberto Costa, que
é a minha grande referência na Bancada sobre este
tema. O Senador Mozarildo também é nossa referência
no Plenário, como também é o Senador Paulo Davim.
Muito obrigado.
Agora seria o Senador Cristovam Buarque, que
permutou com o Senador Wellington Dias.
Senador Wellington permita-me apenas ler uma
mensagem recebida da Presidenta da República.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu a Mensagem n° 42,
de 2013 (n° 210/2013, na origem), da Senhora Presidente da República Dilma Rousseff, submetendo à
apreciação do Senado a indicação do Sr. Luís Roberto
Barroso para exercer o cargo de Ministro do Supremo
Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto.
É a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, tenho uma divergência, em tese,
do indicado da Presidenta, o advogado Luís Roberto
Barroso. Ele foi o advogado que trabalhou a tese na
defesa dos interesses do Estado do Rio de Janeiro sobre a regra de distribuição de royalties e participação
especial de petróleo e gás e trabalha a tese de que
é imutável, de que não pode haver alteração, enfim,
especialmente nas áreas de concessão.
Nesse ponto – acho que o Brasil inteiro sabe –, até
como autor de um projeto que foi aprovado na Câmara
e no Senado, tenho profunda divergência e manifestei
isso já em vários momentos, porque compreendo que,
em se tratando de petróleo em mar, pertence à União.
Portanto, não há que se falar em direito adquirido com
qualquer Estado ou qualquer Município, não há que
se falar em quebra de contrato, principalmente com
as empresas, porque não há nenhuma alteração em
relação às empresas.
Dito isso, eu reconheço o Dr. Luís Roberto Barroso
como um advogado preparado, competente, corajoso
que assume posições em causas complexas. Com
certeza, ganhará o Brasil com a presença de alguém
como ele no Supremo.
Nesse período, eu vi outros nomes que foram
apresentados. Destaco o seu conterrâneo, Dr. Lênio,
também um advogado competente, preparado, corajoso, sempre presente nas causas brasileiras, mas
reconheço essas qualidades na escolha feita pela
Presidenta Dilma.
Sr. Presidente, trago hoje um tema que tem a
ver muito com a região Nordeste e com o meu Estado. Nós estamos...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Wellington Dias...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Pois não, com prazer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Antes de V. Exª iniciar, como eu fiz o registro de
uma turma de estudantes do Curso de Direito lá do Rio
Grande do Sul, com muito orgulho, também registro a
presença de alunos do Curso de Direito da Faculdade de Pitágoras, da cidade de Ipatinga, Minas Gerais.
Sejam bem-vindos!
Está na tribuna o Senador Wellington, ex-Governador do Piauí. Em seguida, vai falar o Senador Simon,
ex-Governador e nosso decano, que foi advogado por
muitos e muitos anos das grandes causas do nosso
povo e, há muitos e muitos anos, foi Governador, De-
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putado e é Senador da República. Está também conosco o Senador Mozarildo, que saiu da tribuna há
poucos minutos.
Sejam todos bem-vindos!
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Saúdo também os alunos mineiros da Faculdade de
Pitágoras. Parece-me que um dos dirigentes é um ex-colega da Câmara Federal, Mares Guia, um grande
amigo e por quem temos grande admiração. Foi Ministro de Relações Institucionais. Bem-vindos, portanto,
assim como os demais presentes!
Sr. Presidente, como eu estava dizendo, é um
tema muito importante. Eu, ainda Deputado Federal,
em 1999, apresentei um projeto que institui, no Brasil,
o Programa Permanente de Convivência com o Semiárido, que foi aprovado, encabeçado e implantado no
governo do Presidente Lula, que é uma nova visão de
lidar com o Semiárido brasileiro.
Veja que, anteriormente, nós tínhamos uma ideia
de trabalhar contra a seca, como se fosse possível trabalhar contra a seca, contra a enchente, contra a neve,
contra a chuva, enfim, compreendendo o Semiárido
como uma região como outras regiões do mundo, áridas
ou semi-áridas, em que há irregularidade no tempo e
no espaço nas chuvas. Ou seja, no caso especifico do
Piauí, para compreender, normalmente é para chover
na região do Semiárido entre os meses de dezembro,
janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Como é que se
dá a irregularidade? Normalmente, são concentradas
muitas chuvas em um só mês – neste ano foi no mês
de março – e faltam às vezes três, quatro meses daquilo que seria o inverno sem chover. Outras vezes
chove muito numa região e em outra não, então, é no
tempo e no espaço exatamente por isso.
E de lá para cá – e a Presidenta Dilma também
tem assumido –, muitas medidas foram tomadas. Por
exemplo, o Proágua, um programa de água para todos, que garante as condições de utilizarmos todos
os mecanismos de armazenamento de água. Como é
possível? Com uma adutora, uma barragem, puxando
água de um rio, integrando bacias, garantindo condições
de uma simples cisterna – um cisternão –, fazendo a
chamada barragem de uso múltiplo. Ou seja, qualquer
que seja a solução, que ela ali possa ser adotada de
acordo com as características de cada região. Assim
como trabalhar uma cultura de convivência na própria
educação. Nisso ainda estamos falhando. Eu sinto
que há necessidade de uma educação contextualizada para o Semiárido, para que gerações possam ser
formadas e preparadas para a convivência com cada
microbacia do Semiárido. Destaco aqui o trabalho de
um técnico da Embrapa, Dr. Francisco Guedes, que
coordenava, na época na minha equipe, esse trabalho.

MAIO DE 2013
Maio de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

E a Lúcia Araújo, que implantou esse trabalho também
no Estado do Piauí.
Sr. Presidente, entre os anos de 2011 e 2012
principalmente, e agora também em 2013, nós vivenciamos uma forte seca, como a gente chama, uma forte irregularidade. Medidas foram tomadas. Uma delas
é o reconhecimento de que os agricultores que vivem
nessa região e que plantam mandioca, feijão, arroz,
milho, que fazem criação de caprino, ovino, de gado,
gado leiteiro, que trabalham com apicultura, enfim,
perderam, perderam suas produções. Mas perderam,
inclusive, no caso de quem é criador, o seu rebanho.
Ou seja, os animais morreram, os animais tiveram que
ser vendidos a preços muito baixos ali, para eles poderem arrecadar alguma coisa; plantas como o caju,
vinculadas à fruticultura, também morreram; as abelhas
desertaram, foram para um local onde havia florada, ou
morreram. Então, há necessidade de a gente cuidar,
e é por isso que temos dialogado com o Governo da
Presidenta Dilma. E destaco aqui o trabalho feito pela
Ministra Gleisi, que coordena a sua equipe também na
relação com o Congresso, com a Ministra Ideli Salvatti,
voltada para que os diferentes ministérios, autarquias
e bancos, enfim, para que possam tratar deste tema.
Pois bem. Há o reconhecimento do Governo de
que, em vários Municípios dessa região, os produtores, mini e pequenos, perderam suas produções. Dito
isso, há necessidade de uma medida emergencial, e,
assim, foi encaminhada para cá uma medida provisória transformada em lei, uma, em 2012, outra, agora,
já em 2013, a Lei 12.249, que garantiu as condições
de atendimento a essa população.
O que quero aqui dizer? O que estamos apresentando é a necessidade de uma correção nessa legislação. E, aqui, são quatro caminhos complementares, ou
seja, o que a Presidenta fez. De um lado, financiamentos até R$35 mil, feitos pelo Programa da Agricultura
Familiar, terão desconto de até 85% e uma carência,
só começa a pagar em 2016; os financiamentos de
R$35 mil a R$100 mil têm um desconto que vai até
75% e uma carência para começar a pagar em 2015;
os financiamentos para áreas fora do Semiárido terão
um desconto de até 65% e também a mesma carência última aqui citada. Digo isso para mostrar que os
financiamentos acima de R$100 mil ficam isentos do
pagamento 2013, 2014, começam a pagar em 2015 –
nesse caso, não tem o abate.
Mas vejam só o primeiro ponto a ser corrigido:
a ideia de alterar o art. 70-A da Lei nº 12.249 se deve
ao fato que, nesse artigo, é dito que são beneficiários
as famílias que tomaram financiamento do Programa
da Agricultura Familiar, do Pronaf; portanto, os “pronafianos”, como inclusive é citado no texto da lei. Ocorre
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que o Pronaf é um programa criado no governo do
Presidente Lula, em 2003 – 2003! Ora, os financiamentos de 2003 para trás – 2002, 2001, 2000, 1999,
1998, até 1993, que é de onde temos problemas para
dar solução – vêm sendo rolados ao longo do tempo,
sem uma solução e, agora, não são beneficiados.
Qual é a crise que há hoje na Região Nordeste?
É que, no momento em que esses agricultores não
são contemplados com essa lei, são executados pelos
bancos. São cerca de 90 mil famílias que são executadas pelo Banco do Nordeste, pelo Banco do Brasil,
enfim, pelos agentes financeiros. Ora, o interesse da
Presidenta Dilma – e isso é claro no diálogo com ela
– é de atender todos, todos os agricultores que estão
prejudicados em razão de eventos naturais, como é o
caso da seca, da irregularidade da chuva.
Qual é, então, a proposta que estamos apresentando? É, além dos “pronafianos”, o atendimento a mini
e pequenos produtores rurais, pequenos proprietários
rurais, produtores rurais, que precisam constar no texto
da lei para ter esse benefício.
Então, juntamente com o Senador Humberto
Costa, o Deputado Rogério Carvalho, cito aqui o Senador José Pimentel, o Senador Inácio Arruda, enfim,
um conjunto de parlamentares que lida na Câmara e
no Senado com a questão, estamos fazendo tratativas
para garantir as condições de atendimento a essas
populações.
Portanto, a primeira mudança é uma alteração
para ir além dos “pronafianos”. Todo e qualquer produtor rural, mini e pequeno agricultor, que sofreu perdas
em razão de intempéries naturais, em razão de seca,
nesse caso específico, terão que ser atendidos por
essa lei, na forma da lei.
Junto com isso, propõe-se suspender as execuções pelo mesmo prazo dado para a adesão a essa
nova modalidade. Ora, se o prazo é até dezembro de
2013, então também a suspensão das execuções judiciais até 2013, porque, senão, como diria o meu tio
sinhô, fica que nem a lei do papagaio: “dá com o pé,
mas toma com o bico”. Ou seja, de um lado dá a concessão, mas, do outro lado, não pode ter o acesso a
esse benefício, visto que o seu processo está na esfera judicial. Então, eu acredito que uma solução sobre
isso é muito importante.
O outro caminho diz respeito às áreas a serem
atendidas. Ora, há a Região do Semiárido, mas, neste ano, a seca foi além do Semiárido; afetou áreas de
transição com o Semiárido. Para dar um exemplo, o
meu Estado tem aproximadamente 150, 160 Municípios
que estão dentro do Semiárido, mas tem outros 40, 50
Municípios que estão em áreas de transição com o
Semiárido. Ela nem é Cerrado, nem é Mata Atlântica;
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enfim, ela é uma área de transição com o Semiárido.
E, também ali, se verificou uma queda nas chuvas,
ou seja, na região em que chovia 800, 1.000, 1.200
milímetros choveu 200, 300 milímetros e de forma tão
irregular que também os produtores dali perderam a
sua produção.
Os técnicos da Emater, da Embrapa, do IBGE
foram a campo e constataram que o decreto de urgência, de emergência, de calamidade baixados pelo
Município são justificados. E justificado por quê? Porque houve uma grande perda na produção do feijão,
da mandioca, do milho, do caju, do mel, enfim. Então,
há necessidade de que haja uma proteção.
Então, aqui o que estamos propondo? Que, além
dos Municípios do Semiárido, os Municípios com decreto de urgência e emergência. Ou seja, se há o reconhecimento do Ministério da Integração Nacional,
da Secretaria Nacional da Defesa Civil de que aquele
decreto é correto, é legal, tem sustentação, como não
atender esses produtores? Então, não tem cabimento
a regra apenas para os Municípios do Semiárido. Ou
seja, a regra tem que ser para os Municípios de Semiárido e para outros Municípios que tenham decretos
de urgência, de emergência reconhecidos pelo Ministério da Integração Nacional. E o Ministério só reconhece com base em uma lei em que há avaliação de
danos, o Avadan, dizendo que tais e tais danos foram
confirmados.
Então, esse é outro ponto que também apresentamos à Mesa para este entendimento.
E um outro também importante, Sr. Presidente,
diz respeito ao abastecimento. Ora, essa região tem
uma cultura alimentar que tem a ver com a sua produção. Produz milho, por isso, o costume, no Nordeste,
de comer o cuscuz, como o Brasil inteiro conhece, que
é da cultura indígena, inclusive. Assim com o feijão, a
farinha – e acho que o Brasil inteiro sabe o quanto é
importante a farinha na cultura, na cesta básica, na
cesta alimentar do nordestino – e outros produtos.
É o caso da tapioca, para dar um exemplo, para
tentar imaginar uma situação como essa. Vejam o que
aconteceu: com a perda da produção, nós tivemos uma
brusca elevação nos preços de produtos que são típicos, próprios da cesta, da base alimentar da nossa
região. É assim que o preço do feijão, por exemplo,
tem se situado, na média, em torno de R$11,00 o quilo – duas vezes o preço normal. Então, isso é algo que
altera, que inflaciona, que corrói o poder de compra
dessa população. A farinha, antes vendida a R$2, R$3,
no máximo R$4,00, agora, alcança R$9,00 o quilo, às
vezes até R$12,00 em algumas regiões. Esse é o preço
da tapioca para se fazer beiju. Vocês conseguem imaginar um bom nordestino passando um mês sem comer
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um beiju? Então, isso é próprio da base alimentar da
nossa região. A tapioca está chegando a R$10, R$12,
R$15,00, chegando até a R$18,00 o prato ou o quilo,
enfim, de acordo com a medição colocada na região.
O que eu quero, então, dizer sobre isso? Pego o
exemplo positivo relacionado ao milho. A Presidenta,
pensando no milho, não só para alimentação humana,
mas pensando no milho também para a alimentação
animal, criou uma rede com a Conab, com os Governos
estaduais, com os Municípios e com o setor privado,
e fez uma operação com os nossos portos, com os
nossos transportes ferroviários, para garantir o abastecimento do milho na região, vendendo a R$19,25 a
saca de milho.
A consequência disso: é um produto que teve
grande perda, mas cujo preço está equilibrado. O preço
do milho está equilibrado.
O que estamos reivindicando? O uso da mesma rede para esses outros produtos, ou seja, a oferta
da tapioca, do feijão, da farinha, enfim, comprada de
outras regiões onde não tivemos a perda – o Paraná,
por exemplo, teve grande produção, regiões do Norte
também –, comprando dentro do próprio Brasil, para
poder fazer um equilíbrio dos preços nessa região.
Então é a rede da Conab, além da responsabilidade de cuidar do milho, cuidaria do feijão, da farinha,
da tapioca e de outros produtos que, neste instante,
estão a preços elevadíssimos, como disse aqui, na
Região Nordeste. E isso coloca uma cesta de alimentos completamente descasada do poder de compra
dessa população.
Eu quero, com essa proposta, pedir a urgência
necessária. Por quê? Porque vai só se agravar. Agora
estamos saindo do período que era para ser o inverno, porque choveu irregularmente, embora reconheça que, no meu Estado, por exemplo, nos meses de
março e abril, tivemos uma quantidade de chuvas que,
pelo menos, garante pastagem e armazenamento de
água para os animais. E isso vai ser fundamental para
se enfrentar a etapa daqui para frente, porque, agora,
começa o período da seca, como se chama, o período não chuvoso. Aliás, lá nós não temos as quatro
estações – primavera, inverno, verão, enfim –, não; lá
só temos o período chuvoso e o não chuvoso. E agora
entramos no período não chuvoso.
Por último, Sr. Presidente, e não menos importante, uma medida, Senador Cristovam, que, muitas
vezes, me faz pensar: “Meu Deus, será que é difícil
compreender?” Mas é muito simples! Na Região Nordeste, Senador Cristovam, nós temos mais de um milhão de pequenas propriedades, mais de um milhão
de famílias rurais, dessas que estão sendo atendidas
pela perda da safra, que moram comprovadamente
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num lugar que ou é à margem de um rio perene ou
perenizado, ou de uma barragem, ou de um açude, ou
de uma adutora, ou que tem, ao perfurar um poço, a
condição de uma vazão acima de 5 mil litros/hora. Ora,
o programa de irrigação, no passado, era muito caro,
custava em torno de R$18 mil o kit para se fazer um
hectare irrigado. Hoje, com a disseminação e o domínio
da tecnologia pelo Brasil, nós estamos, neste instante, podendo comprar, em grande escala, por algo em
torno de R$3,5 mil um kit irrigação com gotejamento.
Ora, não há nada mais óbvio: choveu, a plantação se sustenta com água da chuva; não choveu, com
água da irrigação. Essa medida deve, de preferência,
ser casada com um programa de incentivo na área de
energia elétrica.
Então, eu acredito que, se nós tivermos estas
medidas adotadas, o que eu tenho defendido é que –
e vejam só, nós tivemos, agora, cerca de R$15 bilhões
para cuidar do emergencial, cuidar da alimentação,
cuidar do carro-pipa levando a água, cuidar daquilo
que é emergencial –, se investirmos cerca de R$3,5
bilhões, nós não vamos nunca mais ter problemas com
essas famílias.
Eu cheguei a visitar – e quero encerrar com esse
exemplo – uma comunidade no Município de Oeiras,
a minha cidade natal, lá no Piauí, mais ou menos em
outubro do ano passado, no pico da seca, e ali eu vi
o contraste: pessoas, no pico da seca, colhendo melancia, banana, melão, abóbora, com irrigação, com
um pequeno kit irrigação – destaco, aqui, o trabalho
do ex-Deputado Federal B. Sá, que é um apaixonado
por esta área – e, vejam só, ali, Senador Cristovam,
do outro lado da cerca, como se diz, um agricultor
chorando, porque perdeu, porque não choveu, não
tem como pagar o banco, e o outro, aqui, tirando uma
renda familiar líquida anual na casa de R$20 mil, mais
de R$1,5 mil por mês, apenas com um kit irrigação.
Então, não há nada mais óbvio. Aliás, eu dizia
isso, e estava comigo, acompanhando, o gerente do
Banco do Nordeste, que dizia: “E bom, também, para o
banco; aquele ali vai ser um problema lá, para a gente
ter que negociar o contrato dele. Esse outro aqui vai
pagar em dia. Aliás, já pagou em dia”.
Então, é essa a realidade, são essas as propostas que nós estamos negociando.
Qual é o lado positivo que eu quero dizer aqui?
O governo já abraçou boa parte dessas propostas,
está trabalhando as condições de uma redação técnica, negociada, com a Medida Provisória nº 610, que
tramita aqui, para que a gente possa dar a solução. O
Deputado Federal do meu Estado, Assis Carvalho, é
o relator do Programa Nacional de Irrigação. Tratamos
com o Ministro Fernando Bezerra, que também defen-
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de a proposta, e esperamos ver adotadas essas medidas, para que a gente tenha solução definitiva para
a convivência com o Semiárido.
Era isso, e quero, aqui, de público, agradecer ao
Senador Cristovam pela oportunidade que me deu
com essa alternância.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Wellington Dias, com o brilhantismo de sempre, fazendo o seu pronunciamento,
para alegria da Casa e dos brasileiros, pela TV Senado.
Neste momento, passo a palavra, como orador
inscrito, já que houve uma permuta, ao nobre Senador
Cristovam Buarque (PDT-DF), e, em seguida, então,
ao Senador Pedro Simon, já que, pela informação que
recebi, houve a permuta.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paim, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, Senador Pedro Simon, Senador Mozarildo, uma regra boa da política – o Senador Simon
deve saber isto mais do que qualquer outro – é de
que o político preparado não entra em polêmica. Ele
evita os temas que são de difícil aceitação, Senador
Wellington, ou que polarizam o debate, porque você
sempre perde apoio.
Mas, ao contrário disso, vou falar hoje de quatro
ideias polêmicas que temos hoje, de quatro ideias,
Senador Pedro Simon, que, como tenho visto pela
mídia, pelas redes sociais, polarizam a sociedade,
porque tem gente com raiva da proposta e tem gente
entusiasmada com ela.
Comecemos pela primeira: a de internação obrigatória de dependentes do crack.
Eu sou francamente favorável, Senador Pedro
Simon. Eu não venho dizer, como dizem por aí, que
isso fere o direito humano de um jovem se acabar na
rua usando crack. Quando alguém tenta suicídio, é
obrigação tentar impedir o suicídio. Quando uma pessoa está ameaçando saltar do quinto andar, os bombeiros vão lá, agarram a pessoa e tiram-na dali. Isso
não é prisão. Isso é salvação. Tirar da rua um jovem
dependente do crack, com tudo aquilo que o crack
significa, impedindo o dependente de pensar se deve
ou não querer sair da droga, impedindo a família tomar
a decisão, eu creio que tirá-lo é salvá-lo ou, pelo menos, tentar salvá-lo. Obviamente, não se trata de levá-lo para a prisão. Trata-se de levá-lo para uma clínica,
para um serviço, sob o olhar daqueles que defendem
os direitos humanos, sob o olhar daqueles que cuidam
da saúde. Eu sou francamente favorável à internação
compulsória – internação, não prisão – daqueles dependentes de drogas.
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Alguns dizem que estão querendo fazer isso para
não enfear as ruas por causa das “cracolândias”.
Imaginem se 50 pessoas decidissem dar um tiro
na cabeça na rua ao mesmo tempo e nós, responsáveis, polícia, Estado, fôssemos lá e impedíssemos essas pessoas, Senador Pedro Simon, de se suicidarem
com um tiro na cabeça. Alguém ia dizer que isso foi
para não sujar de sangue a rua? Ninguém ia dizer que
isso foi para não deixar que as ruas fossem sujas pelo
sangue dessas pessoas. Não, seria pela obrigação de
solidariedade cristã – no Brasil, a gente costuma chamar de cristã, mas acho que vale para qualquer outra
religião – de impedir que uma pessoa se suicide.
Nós temos, hoje, dezenas de milhares de jovens
em processo de suicídio nas ruas através do consumo
das drogas. É um suicídio até mais doloroso do que o
daquele que tira a vida em um minuto. Nesse caso, as
famílias ficam sofrendo, mas a pessoa deixa de sofrer:
morreu. No crack, as pessoas sofrem ao longo de anos
e anos, e as famílias também.
Por isso, sou favorável e gostaria que esse debate fosse feito aqui, nesta Casa, para dar apoio, ou
não, aos governadores que estão tentando fazer isso.
O segundo item é essa ideia de importar médicos...
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador Cristovam...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Mas, antes de passar para esse meu segundo
assunto, prefiro pegar o aparte do Senador Wellington...
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu gostaria...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – ... sobre esse assunto específico.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Como
V. Exª está estimulando ao debate, o que eu acho importante, eu me atrevo aqui a também tratar do tema.
A legislação existente já tem um mecanismo de internação compulsória. O requisito colocado é o de que
sejam profissionais, e não policiais, que devem decidir
sobre isso. O policial pode até ter o provisório. Ele já
tem hoje poder de detenção provisória em flagrante,
em situações... Quanto à definição da internação compulsória, V. Exª citou alguns exemplos. Se eu chego a
um hospital e o médico diagnostica que eu estou com
apendicite, ele determina e eu fico internado, não saio
mais dali. O médico tem o poder de fazer isso. Então,
o médico, o psicólogo, o psiquiatra, enfim, os profissionais habilitados nessa área devem poder decidir
sobre isso. No conceito que alguns adotam – é isto
que queremos para o Brasil –, deve haver uma área
de desintoxicação, uma área de acolhimento e uma
área de ressocialização. Nessa fase de desintoxica-
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ção, ele deve ter a condição do tratamento compulsório
no caso de dependência. Há um problema: no Brasil,
ainda há raros lugares... Uma pesquisa do Dr. Ronaldo Laranjeiras mostra que um dos graves problemas
é a falta de um exame que possa detectar o grau da
dependência. Um exemplo no caso do álcool: sempre
que o álcool está presente em quantidade superior
a 0,6% na corrente sanguínea, você já começa a ter
um problema. É como o colesterol, como a diabetes.
Abaixo daquele patamar, está normal; acima daquele
patamar, não está normal. Em relação ao álcool, ultrapassou 1,2%, você, certamente, já é um dependente.
É o que é dito cientificamente. Então, exames como
esse valem também para a cocaína, para o crack, para
a maconha, para o cigarro e para outros. Eu queria,
primeiro, dizer que, se há necessidade de melhorar a
formulação, acho que podemos fazer...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Wellington Dias, antes que eles saiam,
com o mesmo carinho com que tratei todos os outros
visitantes, quero dizer que estão nos visitando os alunos do nível médio da Escola Municipal Machado de
Assis, de Ituiutaba, Minas Gerais.
Sejam bem-vindos.
O ex-Governador do Piauí e Senador Wellington
Dias está fazendo um aparte ao ex-Governador de Brasília e também ex-Ministro da Educação e Senador da
República Cristovam Buarque. Estão aqui, no plenário,
o Senador Mozarildo Cavalcanti e o Senador Pedro
Simon, outros dois grandes Senadores do nosso País.
Sejam bem-vindos.
Com o mesmo carinho que vieram, retornem
para as suas casas levando esta impressão positiva
do nosso Parlamento.
Felicidades a todos! (Palmas.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Concluindo, Senador Cristovam Buarque, o que estou dizendo
é que é um cuidado apenas, porque se quer dar à polícia esse poder. Essa é uma das preocupações que
tenho com a redação que ficou no projeto que vem da
Câmara para cá. Ou seja, devemos ter cuidado a fim
de evitarmos problemas que são comuns. O segundo...
E aí eu quero que V. Exª entre em uma nova polêmica,
porque essa é a raiz de tudo. O mesmo Dr. Ronaldo
Laranjeiras, um dos maiores cientistas brasileiros nessa área, consultando cem outros cientistas tratando do
tema, chega à conclusão de que o crack, por exemplo,
e outras drogas não são a primeira droga. A primeira
droga é o álcool. Como considerarmos normal propaganda de uma droga como o álcool?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Estou totalmente de acordo.
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O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Então,
temos de cuidar. Está tramitando aqui um projeto nessa
direção e temos de ter a coragem de fazer isso. Tenho
orgulho do Brasil pelo que fez com o cigarro. Sei que
o Rio Grande do Sul, por exemplo, teve efeitos colaterais nas suas receitas, nas suas finanças. Tem que
se encontrar uma forma de compensar, mas a saúde
humana está em primeiro lugar. Então, parabenizo-o
pela coragem, como sempre, e pela forma brilhante
que traz o tema. Muito obrigado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu é que agradeço, Senador Wellington. Estou
de acordo que devemos, sim, ser rígidos eliminando
publicidade, pela rádio, pela televisão, pelos jornais,
de qualquer tipo de droga que vicie, como já fizemos
com o cigarro.
O segundo item polêmico hoje em dia que também
quero apoiar aqui é esta ideia, Senador Pedro Simon,
de trazermos médicos do exterior sempre que não
houver médico brasileiro em condições ou disposto a
ir a uma cidade sem médico ou com poucos médicos.
É claro que, se houver médicos brasileiros, será
muito mais eficiente, pois fala melhor o idioma do povo,
entende o idioma do povo. Além disso, são brasileiros.
Mas a realidade hoje é que em muitas cidades não há
um único médico, porque médicos brasileiros não querem ir para elas. Digamos que é por causa do salário.
Aumentamos o salário. Mas chega a um ponto tal que
não dá mais para aumentar o salário. Se houver médicos estrangeiros dispostos a ir para essas cidades por
um salário menor do que aquele que devemos pagar
aos brasileiros, vamos deixar esse povo sem médico?
Não faz sentido.
Outro argumento contrário a essa ideia é o de
que nossos médicos não vão mais para o interior por
uma questão de salário, mas por falta de equipamentos para que possam exercer a profissão. E é verdade
que não temos equipamentos. E é verdade que temos
de brigar por equipamento. Mas o que é melhor: uma
cidade sem médico ou uma cidade sem equipamentos? Alguém diz que o ideal é a cidade com médico e
equipamentos. Mas o que chega primeiro? Os equipamentos não chamam médicos, mas o médico chama
os equipamentos. É preciso ter um médico para lutar
para que ali cheguem os equipamentos, senão eles
não chegarão, senão vamos colocar equipamentos
que ficarão engavetados, encaixotados, como sabemos
que ocorre em diversos lugares do Brasil, por falta de
quem cuide do equipamento, por falte de quem instale
os equipamentos e por falta dos médicos para usarem
o equipamento.
Por isso, sou favorável. Obviamente, temos de
tomar algumas precauções, como, por exemplo, saber
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se esse profissional é qualificado ou não. Podemos
descobrir isso fazendo uma avaliação do seu trabalho,
do seu desempenho, antes de contratá-lo. Aliás, eu defendo que isso seja feito até para os médicos formados
no Brasil. Eu defendo, sim, um exame posterior, como
faz a OAB com os advogados, para outras profissões.
Nós temos que fazer testes desse tipo. O nível de nossas faculdades hoje exige que façamos uma avaliação
posterior à conclusão do curso. Obviamente, para os
estrangeiros, ainda com mais razão. Devemos analisar a faculdade onde o profissional se formou, o tempo de residência que ele fez, onde fez residência, seu
currículo, até mesmo aplicando um exame aqui. Afinal
de contas, para ser contratado para qualquer trabalho
público, mesmo que não seja um funcionário permanente, nós temos que fazer uma avaliação.
Mas, feita essa avaliação, eu sou favorável, sim,
a trazer, porque pior é deixar uma cidade sem atendimento médico. A presença do médico é de grande importância, de preferência com todos os equipamentos
necessários. Mas, se isso não for possível, pelo menos
com seu estetoscópio. Depois chega o aparelho de
raio-X, depois chega o de ressonância. Não podemos
esperar que todas as cidades do Brasil tenham equipamento de ressonância magnética para poder, então,
mandar o médico, até porque isso não vai acontecer.
Por isso, Senador Pedro Simon, eu queria até
sugerir que um grupo de Senadores vá ao Ministro
Padilha, da Saúde, para manifestar o nosso apoio a
essa decisão dele e, talvez, levar sugestões de como
melhorar, levar recomendações de cuidados que devem
ser tomados. Sou favorável a esse ponto, com toda a
polêmica que envolve.
O Senador Wellington quer discutir este ponto
também. Ainda tenho mais dois polêmicos.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Pois é,
são temas polêmicos. Primeiro, quero me somar a V.
Exª nessa proposta de irmos, suprapartidariamente
– acho que podemos convidar Parlamentares independentemente de serem da oposição ou da base do
governo, enfim –, falar com o Ministro. E já me coloco
aqui, de pronto, assinando a lista dos que gostariam
de participar. Há um ponto para o qual V. Exª chama
atenção: os equipamentos. Houve uma mudança muito grande. Agora, no começo do ano, o Ministro Padilha tomou uma decisão que parece simples, mas que
é importantíssima. Já tem algum tempo o programa
para a unidade básica de saúde, que é onde há mais
problema. Inicialmente, eram feitos os projetos só da
obra física, sem se colocar junto o dos equipamentos.
Por alguma razão, os gestores municipais, primeiro, pensavam na obra física e, às vezes, inauguravam-na sem nenhum equipamento. Agora, só se cadastra
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o projeto da obra física junto com o dos equipamentos.
Eu acho que isso é uma coisa fundamental. É fundamental que lá haja equipamentos para um parto, para
uma UTI neonatal, enfim, aquilo que é essencial em
uma atenção básica. Se é uma cidade pequena, há
uma unidade básica; se é uma cidade polo, uma cidade maior, é preciso haver ali condições de média e
alta complexidade. Enfim, quero, então, parabenizá-lo. Acho importante essa ideia de levarmos também
propostas. Então, aqui, de pronto, quero me somar a
V. Exª nessa visita ao Ministro, apoiando a proposta e
sugerindo. Muito obrigado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado, Senador Wellington.
Abordo o terceiro ponto. Nos outros dois, sou o
culpado, porque são projetos de lei que apresentei e
que estão gerando polêmica. Se tivessem aprovado um
deles dez anos ou quinze anos atrás, não precisaríamos importar médicos. É a ideia de que todo aquele
formado em uma faculdade pública de Medicina ou
mesmo particular que tenha recebido financiamento
público, depois de formado, deveria ficar de um a dois
anos prestando serviço civil, remunerado, na cidade
que o Governo brasileiro decidisse. Aquele que não
quiser fazer isso tem direito de não querer estudar em
uma universidade pública ou de não receber ajuda do
ProUni ou qualquer outra ajuda pública. Mas aquele
que decidir usar recursos do povo, dos impostos, da
Nação brasileira ou de um Estado ou Município tem de
saber, desde quando entra na faculdade, que, depois
de formado, ele não vai começar a trabalhar imediatamente na sua clínica privada. Ele nem vai mesmo
começar a trabalhar no SUS na cidade que ele quer,
mas, sim, na cidade que a Nação brasileira precisar.
Esse é outro projeto que tem gerado indignação
entre os médicos, entre as organizações médicas, nos
sindicatos médicos, porque acham que fere a liberdade. Mas todo mundo é livre para dizer: “Eu não quero
dinheiro do Estado para me formar. Portanto, não tenho de prestar contas do que vou fazer depois”. Mas,
se recebeu recursos públicos, se recebeu dinheiro do
povo, tem de prestar um serviço, porque o povo está
precisando. Quando o povo não precisar mais, a gente não fará isso.
Além disso, há outro lado que as pessoas esquecem. O médico que passou um ano no interior sai de
lá, depois, melhor médico do que era quando chegou.
Alguns podem até chegar a dizer que isso merece uma
crítica de que aquele povo vai ser usado quase como
cobaia. Não, não é verdade que seja cobaia, mas é
verdade que eles serão parte do treinamento da população, como há, nas faculdades de Medicina, doentes
que não podem pagar um médico e que vão lá e são
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“usados” – eu o digo entre aspas, porque eles saem
beneficiados também com os remédios – no treinamento. Às vezes, exames muito constrangedores são
feitos diante de três, quatro, cinco estudantes. Aquela
pessoa necessitada se submete ao constrangimento
de ser analisada fisicamente diante de estudantes.
Os estudantes aprendem, e essa pessoa recebe um
diagnóstico.
A ida desses jovens fará com que eles voltem
conhecendo melhor o Brasil, aumentará o sentimento
de pátria, aumentará o sentimento de humanismo e
aumentará a prática médica. Por isso, continuarei insistindo nesse projeto, apesar do que foi dito na audiência
pública, que foi até melhor do que eu pensava, Senador
Simon. Mas, mesmo assim, existe muita resistência.
E o quarto projeto, que tem mais resistência ainda – a audiência que fizemos na quarta-feira mostrou
isso, pois todos que vieram foram contrários, e, depois,
vou dizer quais faltaram, quais deveriam ter ido –, é
um projeto que tenho, que está em andamento e que
coloca a obrigação de se ir à escola do filho, como há a
obrigação de se votar. Quando a gente não vota, paga
multa; quem não for à escola do filho pagará multa.
Surgiu uma reação muito grande a isso, primeiro,
por parte dos pedagogos. Depois, alguns, como o representante da OAB, disseram que isso criminalizaria
a paternidade. Eu perguntei a ele: “Então, se um pai
abandona a família, a gente não pode cobrar pensão
alimentícia, nem prendê-lo porque não paga pensão,
uma vez que isso seria criminalizar a paternidade”. Isso
não é criminalizar; isso é responsabilizar. O dicionário
sempre é rico. No dicionário, há a palavra “criminalizar”, a palavra “pecar” e a palavra “responsabilizar”. A
definição do que é pecado, como já debatemos aqui
mais cedo, é da igreja. A ideia de criminalizar e de responsabilizar é do Estado, mas o Estado dá graus diferentes. Isso não é criminalizar; isso é responsabilizar,
exigir a responsabilidade e cobrar a responsabilidade.
Nós nos acostumamos com a ideia de que escola
não é responsabilidade das famílias, que é uma responsabilidade do Estado. Mas ela é responsabilidade
da família. Educação é diferente de escola. Mais uma
vez, o dicionário é rico: escola dá instrução; a educação
é propiciada por um conjunto de pessoas, pela escola,
pelos amigos. Hoje em dia, Senador Paim, amigo provoca muito melhor a educação e, às vezes, sobretudo,
a deseducação do que uma escola. É um amigo que
encaminha para um lado e encaminha para o outro.
Agora, nos primeiros anos – o amigo é importante na
educação a partir de certa idade –, na primeira infância,
a influência maior é da família, é da escola.
Temos de responsabilizar nossas famílias a irem à
escola. E a reação que se dizia era referente à comida:
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não se pode deixar a criança sem comida. Gente não
come apenas alimento; gente come também informações, formação, educação. Essa é a nossa diferença
para os demais animais, além de outras considerações
que podem ser religiosas de ter ou não ter alma. Mas
uma coisa é certa: temos mente, temos pensamento
e não sobrevivemos plenamente sem educação. Os
outros animais sobrevivem plenamente só com suas
garras. Nós precisamos de educação. Não dar educação é como se não desse alimento, porque a pessoa
que não recebe educação está dependente de outros
para ter a sua alimentação plena, completa. Por isso,
não entendo por que existe tanta reação! Mesmo assim, a gente vê a reação.
Outros disseram que a responsabilidade deve
ser do agente público. É claro que a responsabilidade
é da escola, mas não para se complementar o que a
escola dá. Para se complementar o que a escola dá,
o que a gente precisa é de uma família acompanhando. Todos os estudos mostram que a escola aonde os
pais vão fica uma escola melhor do que aquela aonde
os pais não vão.
Senador Paim, fiz perguntas aos que estavam na
audiência. Fiz um conjunto de perguntas em que eles
diriam “sim” ou “não” e fiz outra sobre a qual eles teriam
de falar por mais tempo. Aquelas a que eles teriam de
dizer “sim” ou “não” eram as seguintes: “Vocês acham
que, se os pais comparecessem à escola dos filhos,
diminuiria a quantidade de infratores de menores?”
Todos disseram “sim”. “Vocês acham que, se os pais
forem à escola, diminuirá o consumo de droga entre
a juventude?” Todos disseram “sim”. Perguntei: “Vocês acham que isso melhora a qualidade da escola?”
Todos disseram “sim”. “Vocês acham que, se os pais
vão à escola, melhora o apoio ao professor?” Todos
disseram “sim”. Aí eu parei e disse: “Então, digam-me
uma ideia melhor que a minha para fazer os pais irem
à escola. E aí eu retiro a minha proposta.”
Alguns disseram que uma das ideias é a de atrair
os pais através de uma série de programas que o Governo já tem. E eu disse: “Então, tenho outra pergunta
a fazer. Depois de tudo isso, depois de dez anos em
que o atual Governo fez isso, vocês fracassaram, porque os pais continuam sem ir à escola”.
Outra pessoa disse que é preciso fazer café da
manhã para os pais. Eu sou favorável a que se faça
café da manhã para os pais. Mas quem não quiser ir
tomar café na escola? Ficamos calados? A gente aceita
que ele diga “o filho é de vocês”? Não!
Nos regimes autoritários, os pais não precisam ir
à escola. A escola cuida da criança desde o primeiro
instante, quase toma a criança dos pais. Mas, nos regi-
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mes democráticos, isso só é possível com a convivência. Foi nesse sentido que apresentei essa proposta.
Agora, estou de acordo – e, aqui, o Senador Pedro Simon pode dar uma ajuda – de que precisamos
exigir mais dos governantes. E aí, Senador Simon, por
que a gente não cria uma lei da ficha suja para educação? Por que, felizmente, quem rouba fica inelegível,
mas quem não dá educação continua elegível? Não
oferecer educação às crianças é roubá-las. Às vezes,
mais grave do que roubar dinheiro é roubar o futuro,
por meio da formação.
Eu acho que a gente deveria trabalhar a possibilidade de incluir na Lei da Ficha Limpa a ideia de também valerem crimes que ainda não são considerados
crimes. Vamos precisar de duas leis. Uma delas já está
em andamento, é a que se chama Lei de Responsabilidade na Educação. Uma está no Senado; outra, na
Câmara. Porém, a gente tem de fazer uma emendazinha na Lei da Ficha Limpa, naqueles itens em que se
diz que, se você for condenado na segunda instância,
você não pode mais ser condenado, para colocar também “e não cumprir as metas educacionais definidas
pelo Ministério da Educação para os próximos anos,
que são o mandato do prefeito ou do governador”.
Quando a gente fizer esse lado da Ficha Limpa
para os responsáveis pela educação e dar multa para
os pais, em dez anos, não vamos mais precisar disso,
porque uma nova geração surgirá. Uma nova geração
que já nasceu acostumada a que seus pais fossem à
escola irá à escola dos seus filhos daqui a alguns anos.
Então, Senador Paim, fiz questão de vir aqui hoje
manifestar minhas posições sobre esses quatro temas
polêmicos. Sobre dois deles, obviamente, eu nem precisava tomar posição porque são de minha autoria: a
multa aos pais que não forem à escola dos filhos e o
serviço civil remunerado dos formados em Medicina
nas cidades onde o Governo determinar, se esses formados estudaram em escolas públicas.
As outras duas são polêmicas e sobre elas eu
quis dar minha posição. Sou favorável à internação
compulsória de viciados, dependentes do crack. Dependentes das outras drogas, eu nem coloco, porque,
com relação às outras drogas, eles têm certo discernimento de que um dia vão para o hospital, vão procurar
ajuda, embora nem todos. Mas o crack é devastador.
Perde-se a possibilidade de raciocinar se quer ou não
quer sair. Sou favorável, obviamente, a uma internação sob fiscalização, para que seja um tratamento
humanista e clínico, embora – e não está mais aqui o
Senador Wellington, mas valia a pena que ele ouvisse –, às vezes, seja preciso usar a Polícia, sim, para
levar essa pessoa. Do mesmo jeito, quando uma pessoa quer pular do 5º andar, a gente usa os Bombeiros,
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que são militares; a gente usa a força militar para não
permitir que ela pule.
E, finalmente, há a ideia dos médicos importados,
e eu preferia que a gente não precisasse disso. Eu preferia que o Brasil fosse um País exportador de médicos
e que houvesse tantos médicos em todas as cidades,
todo mundo com médicos, que sobrassem médicos! E,
assim, a gente os mandaria para onde fosse preciso,
para a África ou para a Ásia. E alguns poderiam até ir
para a Europa ou para os Estados Unidos. Mas não
conseguimos fazer nosso dever de casa de dar médicos para todos os brasileiros. E, se não conseguimos
fazer o dever de casa de dar médicos para todos os
brasileiros, vamos pedir ajuda e trazer médicos de fora
para resolver essa deficiência.
Fica aqui a proposta de irmos ao Ministro Padilha,
um grupo de Senadores, levar nossa solidariedade e
nossas sugestões para corrigir algumas falhas da proposta que ele está fazendo de importarmos médicos
para servir ao nosso povo.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos, Senador Cristovam. V. Exª sabe
que à maioria das suas teses, eu diria 99,9%, eu me
somo nessa sua caminhada. Achei muito interessante
a questão do crack. É indiscutível! Com o crack, não
há saída! Para salvar aquele menino ou aquela menina, botem-nos num tratamento obrigatório! Enfim, só
quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. V. Exª
sabe que nós temos inúmeros amigos comuns nessas
redes sociais, não é?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – É.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eles, seguidamente, comentam o seu trabalho,
quando consigo interagir com eles. Parabéns a V. Exª!
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com satisfação, passo a palavra ao nosso último
orador da tribuna, Senador Pedro Simon, que sucede
o Senador Cristovam.
O Senador Simon, que tem uma história de vida
bonita, é um orgulho para todos nós. Com certeza,
para todos os que assistem agora à TV Senado – eu
falo enquanto ele chega à tribuna –, é bom ouvir um
pronunciamento com conteúdo, com qualidade, com
argumentos que interessam a todos nós.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Meu querido amigo Presidente, bravo Senador Paim,
uma manchete que há tempos apareceu no Zero Hora
– e eu estou com ela meio engasgada na expectativa
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de ver quando acontecerá – é esta aqui: “Promessas
de Dilma e Tarso ao Estado chegam a R$6,9 bi”.
Essa foi a manchete mais positiva que, no atual
Governo da Sra Dilma e do Sr. Tarso, saiu com relação
ao Rio Grande do Sul. Foi a vez em que nós abrimos,
lemos os jornais e dissemos: “Bom, agora é para valer”. Mas já faz tempo. Já faz tempo que essas obras
foram apresentadas, consideradas prioritárias, garantidas pela Presidente.
Um levantamento mostrou sete obras, sete importantes obras essenciais para o desenvolvimento
do Estado, prometidas, justiça seja feita, há tempos,
por governos anteriores. A atual Presidente e o atual
Governador, depois de um longo estudo, se reuniram
a anunciaram à Nação: “Há verba e vai sair”.
Mas, infelizmente, não sei se há certa ironia. O
Zero Hora divide as promessas, as garantias, em dois
tipos: as renovadas e as novas. Promessas renovadas
que já existem há tempos e que Dilma e Tarso confirmaram. E novas, algo que não se esperava e que o
Governo bancou e confirmou.
As três obras novas contemplam trechos rodoviários relativamente curtos, mas que são, Senador Paim,
absolutamente indispensáveis. Na BR-392, o trecho
que liga Santa Maria a Santo Ângelo é absolutamente
necessário para o escoamento da produção agrícola.
Toda aquela região é importante, porque o escoamento dá uma volta enorme e às vezes tem de ir
a Porto Alegre e de lá ir ao porto de Rio Grande. Essa
estrada de Santo Ângelo a Santa Maria baratearia
o frete espetacularmente. E quem olha o mapa e vê
não acredita que essa estrada ainda não havia sido
construída.
Duas outras obras anunciadas pela Presidente e
pelo Governador: a melhoria de um trecho da BR-116
e o prolongamento da BR-448, que servirão para desafogar os congestionamentos da região metropolitana.
São trechos de menos de 100 quilômetros, e, no
entanto, a entrada e a saída de Porto Alegre se transformam numa loucura. São trechos que permitem sair de
Porto Alegre e ir em direção a Canoas, São Leopoldo,
Novo Hamburgo, Caxias. É uma estrada de 120 quilômetros, boa, que normalmente se faz em uma hora e
pouco, mas em que, na hora do pique, se gastam duas
horas, apenas até a cidade de São Leopoldo, menos
de 40 quilômetros.
As duas outras obras anunciadas, a melhoria de
um trecho da BR-116 e o prolongamento da BR-448,
também servirão para desafogar o congestionamento
na região metropolitana. Essas são as obras anunciadas, recebidas com aplauso, porque eram absolutamente necessárias, e nunca o Governo anunciava a
sua construção.
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Depois, a Presidenta e o Governador renovaram
promessas de quatro obras: ERS-010, a implantação
do metrô em Porto Alegre, o erguimento da segunda
ponte sobre o Rio Guaíba e a instalação, no Aeroporto
Salgado Filho, de equipamento para pouso sob forte
nevoeiro ou baixa visibilidade.
A ERS-010, uma rodovia curta, que liga Porto
Alegre a Sapiranga e desafoga a 116, foi prometida
em dezembro de 2009. A obra tinha início previsto para
2011, mas, pelas últimas informações, sua construção
efetivamente começará em 2015, quando então já estarão iniciando seus mandatos, no Palácio do Planalto e
no Palácio Piratini, os sucessores da Dilma e do Tasso.
Essas obras são fundamentais e baratas. Porto Alegre
a Sapiranga – meu Deus do Céu! – é daqui até ali.
Se tudo der certo, os futuros Presidente e governador é que farão a inauguração. Não se sabe, agora,
se eles continuarão em palácios, reeleitos, porque depende da vontade soberana do povo.
No caso da obra mais cara, essa, sim, difícil, o
metrô de Porto Alegre. Dois bilhões e quatrocentos milhões, no mínimo, é o seu preço. O início das obras do
metrô estava prometido para 2013, mas nem o processo
de licitação está concluído. Eis aí uma obra prometida
para a Copa do Mundo, mas que pode frustrar mais
uma vez o povo do Rio Grande do Sul.
Srs. Parlamentares, as manchetes da imprensa
são importantes porque sinalizam que tanto a Presidente como o Governador, tanto a Srª Dilma como o
Sr. Tarso sabem que essas promessas poderão ajudar
nas suas reeleições ou poderão complicá-las.
Pelo que tenho observado, a Presidente Dilma
não tem, como nós imaginávamos, como nós pensávamos, um projeto econômico certo e definitivo para o
País. Parece que ela age mais por reflexo do que por
reflexão. E aí se incluem as promessas novas e as promessas renovadas feitas ao Rio Grande; aí se incluem
as medidas casuísticas tomadas na área econômica.
Eu penso, Senador Paim, que pesou muito na
eleição do Governador Tarso Genro o fato de pertencer ao mesmo partido que a Presidente Dilma, o fato
dessa identificação governo a governo, que já há tempos não vinha acontecendo, foi um dos grandes fatores
definitivos da vitória do nosso Governador.
Muitos dos eleitores gaúchos pensavam ou imaginavam, e alguns, muitos ainda, pensam e imaginam,
que a intimidade partidária e de ideias entre Presidente e Governador serviria para que o Governo Federal
investisse em obras essenciais no Rio Grande do Sul,
o que há muito tempo não tem sido feito pelos vários
Governos Federais em relação ao Rio Grande.
Mas não foi o que aconteceu até agora. Pelo contrário, o Governo Federal vem mantendo a frieza com
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que os Governos Federais, ao longo da história, têm
tratado o Rio Grande do Sul.
O que se vê, em qualquer Estado do Brasil, são
obras que aparecem, que são feitas, são realizadas,
mas, no Rio Grande, tudo é um parto, imprevisível o
momento da sua apuração. Os gaúchos pensavam na
festa de Dilma e Tarso, que coloriram uma grande vitória, e alguns ainda esperam, eu diria até que muitos
ainda esperam que, por ter começado a sua carreira
política em nosso Estado, a Presidenta Dilma Rousseff
teria um cuidado especial com o Rio Grande do Sul.
Esse é um sentimento que, ainda hoje, predomina no
Rio Grande do Sul, numa expectativa cada vez mais
difícil de se concretizar.
Aparentemente, a Presidente Dilma se mantém
distante dos dramas que sacodem o nosso Estado,
dramas que conhece muito bem, porque viveu lá uma
grande parte de sua trajetória política.
Também causa estranheza ao Rio Grande do Sul
a administração do Governo Tarso.
Há quem diga que sua gestão é, depois da redemocratização, talvez a mais tímida e que menos
tem conseguido enfrentar os problemas do Estado.
Em outras palavras, a administração de Tarso estaria
conseguindo jogar para baixo indicadores econômicos
e sociais, que já não eram bons.
O Rio Grande do Sul estava sempre, na história,
lá em cima na educação. Hoje está nos últimos lugares.
O Rio Grande do Sul sempre esteve nos altos índices
da saúde. Hoje está lá atrás.
A partir de agora, fala-se que Tarso Genro vai
legar uma herança pesada ao seu sucessor, porque
as finanças do Rio Grande do Sul, hoje fragilizadas,
deixarão a perspectiva de um difícil mandato, de uma
gestão dura para o próximo governador. Por isso há
quem pergunte: “será que o Governador Tarso Genro
vai mesmo tentar a reeleição?” É a pergunta que as
manchetes dos jornais colocam aqui e acolá.
Nós todos sabemos, como sabe o atual Governador, que o vitorioso da eleição de 2014 vai encontrar
um Rio Grande sem reservas financeiras, sem recursos
em caixa para sustentar uma pesada máquina estatal
e sem fôlego para enfrentar os gargalos que asfixiam
a economia, as empresas, os trabalhadores.
O Rio Grande do Sul e a sua gente sabem que
os desafios e obstáculos ao progresso do Estado não
se vencem nem com promessas novas, nem com promessas antigas renovadas. Deve ser por isso que, no
Rio Grande, Tarso Genro e os políticos de todos os
partidos vivem e convivem com a maldição da reeleição.
O Rio Grande do Sul, como mostra a nossa história, é uma terra que não costuma reeleger seus governantes. Após a redemocratização, a partir da volta
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das eleições diretas de 1982, nenhum partido, absolutamente nenhum partido, conseguiu manter-se por
dois mandatos sucessivos no Palácio Piratini.
Esta é a lição que todos nós políticos do Governo e da oposição devemos aprender com humildade e
com sabedoria: a política não vive de promessas, nem
de novas promessas ou de promessas renovadas; a
política se renova e se reforça com a força e a consistência das promessas cumpridas. Promessa cumprida
é o que tem de mais importante na biografia de um
homem público e é o que todos nós sabemos e que o
Brasil e o Rio Grande esperam de nós.
Nesses 36 anos desde que cheguei aqui, V. Exª
sabe, Senador Paim, que eu tenho falado muito e debatido muito sobre o Rio Grande do Sul, mas sempre
com o maior carinho e o maior respeito pelos Governadores, seja do meu Partido – lá estiveram o Governador Brito e o Governador Fogaça –, seja do Partido
de V. Exª – lá estiveram os dois ilustres Governadores,
o Tarso e o nosso querido Governador, por quem temos
tanto respeito, de quem falam na volta à vida pública
–, bem como a Governadora do PSDB.
A nossa Bancada de Senadores aqui em Brasília – V. Exª e eu, que já estamos há mais tempo, e
a Senadora Ana Amélia, que está entrando agora –
fazemos um esforço total e absoluto para defender o
nosso Rio Grande, defender a importância da economia do Rio Grande.
Há um sentimento, de certa forma partindo de
São Paulo, de 1930 e de 1932, de muita resistência
ao Rio Grande do Sul.
Nós temos vários projetos que andaram pela
Casa, alguns aprovados aqui no Senado, mas que
estão lá, na gaveta da Câmara, querendo mostrar e
provando que o Rio Grande do Sul é um grande Estado, forte, pujante e com grande responsabilidade. Mas
há uma região do Rio Grande do Sul que atravessa
uma fase dificílima, metade do Rio Grande do Sul: o
sudoeste, a zona da fronteira e a metade sul, região
que foi uma das mais ricas do Brasil – Pelotas, Rio
Grande, Uruguaiana, Alegrete –, de onde vieram os
grandes políticos não só do Rio Grande, mas do Brasil
inteiro. E, com a queda de Getúlio, parece que houve
um certo movimento de quase – eu diria – esmagar
aquela região.
Tenho repetido, repetido e repetido aqui e apresentei projeto mostrando que, daquela região, quase
dois milhões saíram – do Rio Grande do Sul, quase
dois milhões da população –, e hoje, quando se fala
na agricultura, quando se fala no crescimento de uma
vasta região, foram os gaúchos que o fizeram, foram
esses dois milhões que saíram do Rio Grande e transformaram o mato de Santa Catarina, o oeste do Pa-
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raná, o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso; agora
eles estão lá na Amazônia, estão no Acre, estão no
Amapá. É essa gente, gaúchos que levaram a sua mulher, os seus filhos e as suas coisas, que transformou
o Centro-Oeste no celeiro do mundo.
Eu berrava lá, no Rio Grande, como Deputado,
como Governador, como Ministro da Agricultura e aqui
como Senador: essa gente que saiu do Rio Grande,
que tinha 50, 60, 70 anos de capacidade de trabalhar
a terra, que conhecia a terra e que fazia milagre na
terra, como fizeram no Rio Grande do Sul, tinha as
condições enormes de potencialidade. E o Governo
fez. Compraram baratíssimo, ou ganharam terras por aí
afora, e levaram progresso e levaram desenvolvimento.
Eu gritava na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, quando esses milhões de gaúchos foram
embora: mas por que é que uma parte deles não fica
aqui, na metade sul? Por que é que a metade deles
não fica aqui, quando nós temos terras e mais terras
que praticamente não produzem nada? Não houve isso.
Temos cidade como Três Passos, em que a população em 30 anos diminuiu pela metade: de 35 mil
para 18 mil. Essas pessoas estão lá no Paraná, estão
lá em Santa Catarina, estão lá no Mato Grosso. Levaram progresso, desenvolvimento, projeto enorme de
crescimento, mas saíram do Rio Grande.
E as propostas que nós apresentamos, essas que
contei? É normal o plano de socorro ao Nordeste. É
normal o plano com relação a Manaus. É normal que
Minas Gerais, que é um Estado rico, o norte de Minas
Gerais, que é uma região que está identificada com o
Nordeste, também tenha as vantagens que o Brasil dá
para as indústrias que se estabelecem no Nordeste.
Aliás, essas vantagens o Governo dá, visto que uma
imensa maioria de fábricas que faziam do Brasil um
grande produtor mundial, e o Rio Grande do Sul era o
seu principal produtor, pois essas fábricas, só da cidade de Novo Hamburgo, mais de 30 mil trabalhadores
estão lá no Ceará, na terra dos Gomes, levados pelos
incentivos, levados pelas vantagens que fizeram com
que eles fechassem as fábricas do Rio Grande do Sul
e fossem para o Nordeste.
De um lado, não nos dão chance. E do outro lado,
não nos abrem uma porta. Eu tenho insistido: nós, os
três Senadores – agora com a Ana Amélia, com muita competência; três anos atrás com o Zambiasi, com
muita competência –, nos reunimos, fizemos uma
reunião de quatro horas no Palácio do Planalto, com
o Presidente da República, o Lula, com o Ministro da
Fazenda, com o Ministro do Planejamento, e debatemos noite afora. E botamos no papel as questões, as
interrogações com relação ao tratamento que deveria
ser dado ao Rio Grande do Sul.
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O Lula prometeu – lembra Presidente Paim? –,
inclusive, entregou à Ministra da Casa Civil, já candidata
a Presidente, a Senhora Dilma, que ela ficasse com a
coordenação de reunir o Governo do Rio Grande e o
Governo Federal para fazer o planejamento daquilo que
nós apresentamos, dos equívocos, das mágoas, das
falhas e daquilo que, em nossa opinião, o Rio Grande
do Sul tem direito a receber do Governo Federal.
É verdade que, justiça seja feita, o governo de lá
era do PSDB e não olhava com muita simpatia essa
conversa, esse diálogo de governo com governo. Mas
aquele governo saiu e, hoje, a Dilma não é apenas
Chefe da Casa Civil, ela é Presidente da República, e
o Tarso é Governador.
Eu acho que a Presidente Dilma podia, tinha condições e devia começar a cumprir o que ela, naquela
reunião, recebeu como orientação do então Presidente
Lula e disse que ia cumprir: fazer a reunião para fazer
essa discussão.
O Rio Grande do Sul e os anos que o Rio Grande
do Sul... É uma coisa interessante, não dá para acreditar. Se você fala em Juscelino Kubitschek e olha para
Minas, Minas conta o que ela recebeu do Governo
de Juscelino em cinco anos. Foi uma revolução: estradas, Furnas, Três Marias. Foi uma revolução! E se
você olhar para o Rio Grande do Sul, vinte anos de
Getúlio Vargas, mais três ou quatro de Jango, mais os
três generais da ditadura, praticamente nada para o
Rio Grande do Sul.
Por isso, venho a esta tribuna. Não venho toda
hora. Já fui Governador, dirigente partidário durante
muito tempo. A minha missão não é, aqui, querer fazer
qualquer coisa que signifique alguma crítica, algum
ataque ao atual Governador, que eu respeito muito,
ou à atual Presidenta, por quem tenho muito carinho,
mas eu tenho obrigação.
Os senhores não calculam como o Rio Grande
do Sul cobra de mim que eu seja mais duro, que eu
seja mais radical, que eu realmente bata na mesa. Eu
acho, quem sabe, meu Presidente Paim, V. Exª, eu e
a nossa Senadora Ana Amélia – e V. Exª é que tem
que conduzir, afinal, V. Exª é o homem do PT – vamos
refazer aquela reunião que fizemos. Podemos até convidar o Lula para estar presente, e a Presidente Dilma. Nós nos reuniríamos para fazer o levantamento
daquelas coisas.
Já sabemos que o trabalho dela não teve por onde
dar porque a governadora de então não fez questão,
não tinha nenhuma preocupação com isso. Mas agora, não. Agora nós sabemos, justiça seja feita, que o
Governador Tarso Genro tem tentado. Claro que não
faz manchete; claro que não abre as baterias, mas tem
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tentado e tem cobrado muitas das realizações que o
Rio Grande está precisando.
Pois não, Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Simon, uma das coisas que a gente admira
nos grandes é como eles são capazes de ser nacionais e locais. O senhor tem sido aqui um Senador da
República brasileira. O senhor fala aqui – e é ouvido –
como um representante do pensamento do Brasil inteiro.
E, hoje, o senhor demonstra que é Senador pelo Rio
Grande do Sul. Isto é que faz bonita a atividade política, na sua grandeza total. Não me esqueço de que o
nosso querido Fernando Lyra, Deputado, contava que
Tancredo Neves, Senador Paim, em plena campanha
para conseguir os votos do Colégio Eleitoral, para ser
Presidente, um dia ligou para ele – Fernando Lyra, 1º
Secretário da Câmara – para ver como é que ajudava
um funcionário que trabalhava na casa de máquinas do
prédio da Câmara. Ou seja, ele estava com a cabeça
no geral, no nacional, na mudança tão radical, talvez a
maior que a gente teve no Brasil, de um regime militar
para um regime civil, e não esquecia o pequeno, não
esquecia o local. Lembro-me também, voltando a Tancredo Neves, de uma fala que me foi contada. Um dia,
ele estava numa conversa, numa reunião, num coquetel, uma coisa dessas – foi o Mauro Santayana quem
me contou isso –, e alguém disse que era mineiro da
mesma cidade dele, São João Del-Rei, e o Tancredo
disse: “Que coisa boa encontrar alguém aqui”. Ele disse: “Mas eu já estou fora há vinte anos”. E Tancredo
disse: “Você tem ido lá?”. Ele disse: “Dr. Tancredo, eu
nunca voltei lá”. O Dr. Tancredo começou a mastigar a
gravata, como ele fazia, disse para o Mauro: “Vamos
embora, vamos embora”. E saíram. Quando saíram, ele
perguntou: “Por que o senhor saiu?” E ele disse: “Eu
não fico junto de um cara que há 20 anos não vai na
sua cidade”. Ou seja, é o geral e particular; é global e o
local. E o senhor, aqui, demonstra o seu compromisso
com o seu Estado, sem nunca ter deixado aqui de ser
o Senador da República, que qualquer brasileiro, de
qualquer Estado, gostaria de ter como representante.
Nunca deixou de ser isso. O senhor é visto mesmo é
como um Senador da República, mas não esquece que
é um Senador pelo Rio Grande do Sul. Eu quero dizer
isso do ponto de vista da sua figura nesse discurso,
mas eu quero, também, comentar o discurso, dizendo
que essa frustração que o senhor manifesta em relação
a pessoas que são próximas a nós, porque são realmente, chega não apenas a parecer uma crítica, mas
termina tocando na gente emocionalmente e fazendo
com que nós lamentemos que, hoje em dia, nós tenhamos de manifestar críticas àqueles que nós ajudamos
a eleger, àqueles que são próximos, àqueles que são
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amigos. Isso não tira, de jeito nenhum, o compromisso que nós sempre tivemos nem deve levar nenhum
arrependimento da posição que se tomou, mas, sim, a
uma cobrança para aproveitar o tempo que ainda falta
e recuperar, no Rio Grande do Sul, a posição que, de
fato, como o senhor citou, sempre teve na educação,
na saúde, na segurança, no espírito empreendedor,
sem precisar que ninguém saísse de lá. Eu sou muito
solidário com o seu sentimento e um grande admirador
de que o senhor demonstra, hoje, que é um estadista, porque pensa o grande sem esquecer o pequeno,
pensa o global sem esquecer o local.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – V.
Exª está atravessando, nessa fase de sua vida pública, aqui no Senado, eu diria, uma sublimação do seu
mandato. V. Exª é um exemplo para todos nós, porque
V. Exª debate e discute o que tem de mais profundo e
de mais importante na história do Brasil. E até porque
V. Exª está na Capital. E esses são os problemas da
Capital e do Brasil.
V. Exª, cada vez que fala, fala por cada um de
nós, porque todos nós nos sentimos atingidos pela
luta de V. Exª. V. Exª é, realmente, um grande Senador nacional, mas todas as teses que V. Exª defende
sempre têm uma referência que V. Exª faz a Brasília: a
educação no Brasil inteiro, aqui, em Brasília é assim;
a saúde no Brasil inteiro, aqui, em Brasília, é assim; a
corrupção no Brasil inteiro, aqui, em Brasília, é assim.
Eu tenho uma certa inveja cristã de V. Exª, porque acho que V. Exª realmente é um símbolo daquilo
que deveria ser o Senado. V. Exª vem insistindo muito
e muito, e hoje é sexta-feira, o dia que V. Exª propunha
para que ficássemos aqui e entrássemos, ainda mais
agora que o Senado mudou... Agora, as sessões do
Senado começam às 14 horas e terminam às 22 horas. Eu acho isso interessante, porque nós entramos
no horário das novelas, dos jornais televisionados, e
se debatem todas as matérias.
Eu digo a V. Exª que é uma pena. O Governo Federal deixou a reforma tributária ao deus-dará; não quis
se meter; não teve a coragem de entrar no debate, de
coordenar o debate. É claro que nós todos sabemos
que, em primeiro lugar, o Governo Federal tem que ter
a luta para deixar esvaziar o menos possível o cofre
federal – é obrigação dele – e, em segundo lugar, tem
que ter muito cuidado para se meter, para tirar de São
Paulo, que tem muito, e dar para o Piauí, que precisa
mais. É uma luta difícil!
O que o governo adotou? Cruzou os braços e
deixou para brigarmos aqui. É claro que não dava. E,
agora, o que o governo faz? Retira o projeto, retira da
discussão, porque, de repente, o Líder do PMDB na
Câmara dos Deputados, uma pessoa pela qual tenho
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respeito por sua inteligência... Dizem que ele é muito
competente, mas não tenho maior conhecimento dos
caminhos por onde ele vai, do que ele quer ou não quer.
Eu só sei que dizem que, de repente – a imprensa está
noticiando –, ele é o maior adversário do governo hoje,
isto é, o Líder do PMDB na Câmara dos Deputados. E
dizem ainda que, por causa dele, das influências dele,
o governo está retirando tudo que é projeto do debate,
para acalmar os ânimos e ver o que acontece.
Mas a grande verdade é que o governo não fez
absolutamente nada no que tange a todas essas questões que são fundamentais. Nada! Na questão dos
royalties, o governo ficou assistindo. Prometeu mais
do que poderia para o Rio de Janeiro; ficou magoado
mais do que deveria com o Rio Grande do Sul, porque
a emenda era do companheiro Ibsen Pinheiro. Mas, na
verdade, na verdade, a única coisa boa que o Governo Federal fez foi dizer que os lucros desses royalties
iriam todos para a educação. Seria, realmente, um fato
extraordinário se essa manifestação de intenção... Sim,
de intenção, porque não houve projeto nem nada de
positivo, não houve emenda. Mas o Governo manifestou
que queria determinar que as verbas dos royalties do
petróleo fossem todas destinadas à educação.
Todavia, afora isso, não se meteu na briga com os
Estados; deixou-os ir na confusão. Prometeu demais,
repito, para o Rio. Chegou a hora, deu uma confusão
realmente previsível, e, hoje, voltou tudo à estaca zero.
Então, acho que a Presidente Dilma, quando iniciou, tinha um lado forte, que a gente admirava, que era
a firmeza; hoje, aquilo que a gente imaginava também
está acontecendo: a governabilidade no Brasil se chama
troca-troca. Chama-se troca-troca! O que aconteceu,
agora, na votação desse projeto que terminamos de
ver, foi o troca-troca. Aprovaram as emendas. Estão
todos felizes da vida. Há parlamentares que garantiram a sua reeleição, porque o governo vai bancar as
emendas; tudo em troca da votação do projeto.
Trinta e nove ministros! A imprensa publicou que
eu fiz, meio em tom de brincadeira, uma reunião no
congresso da mocidade do MDB do Rio Grande do
Sul, em Gramado, e, ali, quando eu me dirigi à Presidente Dilma, disse: “Presidenta, já são muitos Ministérios!” Agora a senhora terminou de nomear o 39º,
uma nomeação estranha, porque o titular é também
Vice-Governador de São Paulo.
O Governador de São Paulo é um homem que
luta pelo PSDB e pela candidatura do PSDB. O Ministério é do PT e luta pela candidatura do PT. Mas
nomeou o 39º.
Já os jornais estão anunciando o próximo ministro.
Aí eu disse: “Presidente, eu faço um apelo à senhora.
Primeiro, que não nomeie mais ministros. Chega de
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ministros!. Mas, se a senhora quiser nomear, não nomeie um, nomeie dois, porque, aí, então, a manchete
será “A Presidenta Dilma e seus 41 ministros”. O ruim
é se a senhora nomear um só e a manchete for: “A
Presidenta Dilma e seus 40 ministros”, mas alguém
vai se lembrar do Ali Babá ou coisa que o valha. Infelizmente, essa é a realidade.
Encerro, Sr. Presidente, mostrando que sempre
mantive o carinho e o respeito pelo Rio Grande. Sempre debati a importância do Rio Grande do Sul. Sempre manifestei o orgulho que eu tenho de ver o mundo inteiro reconhecer um fato sociológico de primeira
grandeza. O mundo fala nos judeus, nos israelitas, que
se dividiram pelo mundo e mantiveram a fé, a raça.
O mundo se refere aos ciganos, que estão, sem
pátria, sem nada, espalhados pelo mundo inteiro e
conseguem se manter. E o mundo fala nos gaúchos,
que estão na mesma pátria, mas que saíram do seu
Rio Grande e foram para seis mil, sete mil quilômetros de distância, para outra realidade, outro mundo,
mas conservaram suas tradições, seu amor ao Brasil,
seu amor ao churrasco, ao chimarrão, seu amor à fé,
a uma Igreja profunda, seu amor à família, seu amor
a uma educação formada no consenso e no conjunto,
sua vontade de trabalhar, sua garra de, com o suor de
seu rosto, transformar uma terra virgem e praticamente
inútil em uma grande cidade. O que eles fizeram pelo
Rio Grande do Sul eles fizeram pelo Brasil.
E a história deles se escreve no Brasil inteiro. É
só olhar este Congresso. Senadores que nasceram
no Rio Grande do Sul são o Paim, a Ana Amélia e eu,
mas Senadores que nasceram no Rio Grande do Sul
ou que são filhos de quem nasceu no Rio Grande do
Sul há mais de meia dúzia nesta Casa. E ninguém
ama mais o Brasil do que nós gaúchos, porque sempre dizemos que, quando foi feita a divisão da América
entre portugueses e espanhóis, era para nós gaúchos
sermos espanhóis, para ficarmos junto com a Argentina, do lado de lá. Foi com a pata do cavalo, com a
luta e o esforço que o Rio Grande do Sul derrotou e
ficou brasileiro. O Rio Grande é brasileiro porque quis
ser brasileiro, lutou para ser brasileiro. Por isso amamos demais o nosso País. Por isso, somos gaúchos,
embora sejamos brasileiros e gaúchos. Por isso é que
acho que merecíamos uma atenção com um pouco de
carinho do Governo Federal.
Um dia desses virei aqui de novo – já vim mais
de uma vez – para noticiar, Paim, as questões que
temos, uma em cima da outra, ao longo da história,
com relação ao Rio Grande. Uma delas, meu querido
Cristovam, é que, no Brasil, a bitola dos trens é larga,
na Argentina é bitola larga, mas no Rio Grande do Sul
é bitola estreita, porque eles achavam que seria inevi-
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tável uma guerra entre a Argentina e o Brasil. Assim,
o Rio Grande do Sul pagou o preço da bitola estreita.
Durante a vida inteira, já disse isto mil vezes...
Metade do Exército Brasileiro estava acampado na
fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Nós
temos cidades, como Alegrete, que têm cinco quartéis.
Em Quarai, ali do lado, são mais cinco. Alegrete, mais
quatro, ali do lado. Em São Borja, mais três ali do lado.
Mas nunca tivemos escola. Era proibido ter fábrica. A
cem quilômetros da fronteira era proibido ter uma fábrica. Uruguaiana, maior produtora de lã do mundo,
botava nos vagões dos trens a lã com a sua sujeira,
pagava o frete da sujeira, para mandar para São Paulo,
mas os grandes lanifícios se desenvolveram lá em São
Paulo, porque eram proibidos no Rio Grande do Sul.
São questões que se repetem ao longo do tempo,
mas um dia a justiça deverá ser feita.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem.
Este foi o Senador Pedro Simon.
Estão aqui os alunos do ensino fundamental e
do ensino médio do Colégio Jean Piaget, de Cristalina, Goiás.
Sejam bem-vindos!
Vocês assistiram à fala do Senador Pedro Simon.
Também está no plenário o Senador Cristovam Buarque. Ambos são ex-governadores. O Senador Simon
aqui defendeu mais investimentos do Governo Federal
para o Rio Grande do Sul.
Sejam todos bem-vindos!
Ainda quero fazer dois registros.
Desejo registrar a importante cerimônia de lançamento do fascículo da série Textos para Discussão
sobre a Proteção Constitucional, ocorrida ontem,
na Biblioteca do Senado Federal, em homenagem
ao capítulo dos trabalhadores. O evento faz parte da
agenda da Casa e lembra os 25 anos da Constituição
Federal de 1988. É uma iniciativa do DGR e da Consultoria Legislativa do Senado. A nossa Constituição
é a oitava Constituição e a sua marca fundamental é
o Estado Democrático de Direito.
Falei, nesse evento ocorrido aqui na Casa, em
nome dos Constituintes e lembrei temas como a aprovação do direito de greve. Quem defendeu o direito de
greve na Constituinte – nós fomos os encarregados de
fazer o convite – foram Mário Covas, já falecido, pela
Esquerda, e Jarbas Passarinho, pelo Centrão.
O pleito foi aprovado por unanimidade.
Enfim, quero agradecer a todos aqueles que organizaram esse evento, na figura da consultora Roberta
Maria Corrêa de Assis, que escreveu o livro que lá foi
entregue a todos.
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Quero ainda cumprimentar o TRT da 10a Região,
de Brasília, que ontem fez uma sessão de debate sobre os 70 anos da CLT. Estive lá. Foi um grande evento. Meus cumprimentos, mais uma vez, ao TRT da
10a Região, que lembrou a importância da CLT. Como
eu digo, essa jovem senhora chamada CLT ganhou a
alma e o coração de todos os trabalhadores ao longo
de sete décadas.
Feliz aniversário, CLT!
Vida longa à nossa CLT!
Fiz a palestra falando que nós não abriremos
mão da CLT e não aceitaremos flexibilizar os direitos
dos trabalhadores.
Convido a todos para, segunda-feira, a partir
das 8 horas e 30 minutos, na Comissão de Direitos
Humanos, um debate sobre a situação da pessoa
idosa na luta pela cidadania. E a partir das 11 horas,
o Presidente do Congresso Nacional, Senador Renan
Calheiros, convida para a sessão solene destinada a
comemorar o transcurso dos 70 anos da CLT, a realizar-se no dia 27 de maio, segunda-feira, às 11 horas,
aqui, neste plenário.
Sejam todos bem-vindos!
Estamos convidando a todos.
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Eu queria, embora ainda não tenha chegado aqui
o documento que informa quem são os nossos convidados... Como não chegou aqui, se alguém quiser
dizer daí qual é o grupo que vocês representam, eu
destaco aqui (Pausa.)
(Manifestação das galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sejam bem-vindos, alunos da Universo, faculdade
de Goiânia! (Pausa.)
(Manifestação das galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Do Direito. É a terceira turma do Direito no dia
de hoje. Aqui, ao meu lado, o Senador Simon, que é
um ícone para todos nós, e o Senador Cristovam. São
dois ex-governadores: o Simon foi governador do Rio
Grande do Sul e o Cristovam foi governador de Brasília. São dois grandes Senadores da República. Tive a
alegria de presidir a sessão e de ouvir ambos.
Sejam todos muito bem-vindos!
Uma salva de palmas para todos nós. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 54 minutos.)
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Ata da 81ª Sessão, Não Deliberativa,
em 27 de maio de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Romero Jucá, da Srª Ana Amélia, e dos Srs. Mozarildo Cavalcanti,
Anibal Diniz, Cícero Lucena, Luiz Henrique e Valdir Raupp
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 19 horas e 33 minutos.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por
meio de expediente, Relatório de Viagem do Senador
Walter Pinheiro, referente ao Requerimento nº 368

de 2013, de missão, no qual relata participação, como
membro da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, no terceiro Fórum Anual
Latino-Americano de Telecomunicações, Tecnologia e
Internet de Políticas Públicas, no período de 14 a 16
de maio de 2013, em Miami, Estados Unidos.
O expediente vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o expediente:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 510, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, minha indicação como
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representante desta Casa para participar do cilo de
debates “Brasil+10, um programa para avançar nas
transformações”, junto à Universidade Federal de
Goiás – UFG, nos dias 29 e 30 deste, em atenção
ao convite da União Nacional dos Estudantes – UNE,
conforme cópia em anexo, com ônus para esta Casa
Legislativa.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2013. – Senador Inácio Arruda.
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(PELL) ou pelo Plano Nacional do Livro e
da Leitura (PNLL).”
Brasília, 23 de maio de 2013

REQUERIMENTO S/Nº

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação

Origem: Gabinete do Senador Inácio Arruda
Nos termos do que dispõe o art. 40 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, e por solicitação do Excelentíssimo Senhor Senador Inácio
Arruda, indico Sua Excelência, para representar o
Senado Federal no ciclo de debates “Brasil+10, um
programa para avançar nas transformações”, a ser
realizado na cidade de Goiânia/GO, no período de
29 e 30 de maio de 2013.
Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 204, DE 2013
Altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009,
para dispor sobre a inclusão de equipamentos de informática e livros em cada
moradia do Programa Minha Casa, Minha
Vida (PMCMV).
O Congresso NacionaL decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009
passa a viger acrescida do seguinte art. 82-E:
“Art. 82-E. Cada moradia do Programa Minha
Casa, Minha Vida (PMCMV) será entregue
com os seguintes itens:
I – equipamento de informática – microcomputador – com programas de computador (softwares) instalados, incluindo o acesso a banda larga da rede mundial de computadores
(internet);
II – biblioteca do grupo familiar, composto
de vinte títulos de humanidades, especialmente de literatura, e obras de referência,
selecionados, alternativamente, pelo Plano
Municipal do Livro e da Leitura (PMLL), ou
pelo Plano Estadual do Livro e da Leitura

A Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, criou o
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) e tratou
também da regularização fundiária de assentamentos
localizados em áreas urbanas. Seu principal propósito é o de criar mecanismos de incentivo à produção e
aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de
habitações rurais, para famílias com renda mensal de
até R$ 4.650 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais).
Para tanto, se divide nos Programas Nacionais de Habitação Urbana (PNHU) e de Habitação Rural (PNHR).
Esse programa vem sendo utilizado para proporcionar moradia para milhões de brasileiros, resgatando uma dívida social secular, garantindo um direito
constitucional e encaminhando o Brasil para a trilha
da verdadeira abolição, ainda não completada, apesar
de passados mais de cem anos da extinção formal da
escravidão.
Entendemos como correto o programa, mas
verificamos que este se revela incompleto, uma vez
que ainda não avança para uma conquista humana
básica: a de acesso ao conhecimento e à informação. Por isso, propomos que cada moradia entregue
no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida esteja equipada com uma biblioteca com obras de humanidades e um equipamento de computador com
acesso à internet.
A inclusão cultural e a inclusão digital são duas
das dimensões pouco valorizadas no Brasil. Por isso,
diante do alcance do Programa Minha Casa, Minha
Vida, entendemos fundamental a associação desses
dois tópicos.
No que diz respeito à leitura, o Retrato da Leitura
no Brasil indica que apenas 95 milhões dos brasileiros
são leitores; que são comprados apenas 1,2 livros por
habitante/ano; e que o número de livros lidos é de 4,7
por habitante/ano.
Já sobre a inclusão digital, pesquisas comparativas apontam que o Brasil ocupa a 72ª posição no
ranking mundial de inclusão digital, entre os 156 países
pesquisados, com apenas 51,25% da população com
algum tipo de acesso às plataformas pesquisadas, e
pouco acima da média global, que é de 49,1%. Se ve-
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rificarmos que o telefone celular é a principal dessas
plataformas, veremos que o acesso às informações
trazidas pela internet ainda é elitizada em nosso País.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 104,7 milhões de brasileiros não acessam
a rede mundial de computadores.
Assim sendo, o esforço de inclusão social no
Brasil não passa, apenas, pela superação da miséria
absoluta, com a concessão de uma bolsa que permita a aquisição de alimentos; nem tampouco com o
acesso a outro direito constitucional básico, que é o
da moradia. O acesso à cultura, ao universo dos bens
simbólicos, à informação em tempo real, de fontes diversas – o que só pode ser proporcionado pelos livros
e pela internet – constituem, pois, direitos básicos a
serem alcançados.
Utilizamos nesta proposição um critério definido
pela própria Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que
é o de grupo familiar, ou seja, unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos que contribuem para
o rendimento ou têm suas despesas por ela atendidas e abrange todas as espécies reconhecidas pelo
ordenamento jurídico brasileiro, incluindo-se nestas a
família unipessoal. Para cada grupo familiar, teríamos
uma biblioteca e um computador com acesso à internet.
Outro critério utilizado, desta vez para as obras,
já consta de leis de acesso à cultura: a Lei nº 8.313, de
1991 (Lei Rouanet), inclui as “humanidades” entre as
obras passíveis de serem beneficiadas pelos incentivos
à cultura; e o decreto que a regulamenta menciona,
especificamente, o conceito “humanidades, inclusive
a literatura e obras de referência” (Decreto nº 5.761,
de 27 de abril de 2006). Dessa maneira, procura-se
buscar que não apenas livros literários, mas também
de filosofia, artes visuais e outros campos do conhecimento possam estar contemplados.
Outra referência às políticas públicas já existentes
é ao Programa Nacional do Livro e da Leitura (PNLL).
Esse plano leva em conta o papel de destaque que o
livro e a leitura assumem para o desenvolvimento social, o alcance da cidadania e, enfim, para servir de
base para as transformações necessárias da sociedade brasileira.
Por seu alcance social e seu potencial de transformação da sociedade brasileira rumo à revolução
pela educação, pedimos o apoio de nossos pares para
a aprovação deste projeto.
Sala das Sessões, – Senador Cristovam Buarque.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.977, DE 7 DE JULHO DE 2009
Conversão da Medida Provisória nº 459, de 2009
Mensagem de veto
Texto compilado
(Regulamento)
Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas
urbanas; altera o Decreto-Lei no 3.365, de 21
de junho de 1941, as Leis nos 4.380, de 21
de agosto de 1964, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 8.036, de 11 de maio de 1990,
e 10.257, de 10 de julho de 2001, e a Medida
Provisória no 2.197-43, de 24 de agosto de
2001; e dá outras providências.
O Vice-Presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 82-A. Enquanto não efetivado o aporte de
recursos necessários às subvenções econômicas de
que tratam os incisos I e II do art. 2o e o art. 11 desta
Lei, observado o disposto na lei orçamentária anual,
o agente operador do FGTS, do FAR e do FDS, que
tenha utilizado as disponibilidades dos referidos fundos
em contratações no âmbito do PMCMV, terá direito ao
ressarcimento das quantias desembolsadas, devidamente atualizadas pela taxa Selic. (Incluído pela Lei
nº 12.424, de 2011)
Art. 82-B. O PMCMV, nos termos do art. 1o desta
Lei, tem como meta promover a produção, aquisição,
requalificação, e reforma de dois milhões de unidades,
a partir da publicação desta Medida Provisória, a dezembro de 2014, respeitados os valores consignados
nas respectivas leis orçamentárias anuais. (Incluído
pela Medida Provisória nº 514, de 2010)
Parágrafo único. As diretrizes para a continuidade do programa serão definidas no plano nacional de
habitação a ser apresentado pelo Poder Executivo,
no prazo de que trata o caput, mediante projeto de
lei. (Incluído pela Medida Provisória nº 514, de 2010)
Art. 82-B. O PMCMV, nos termos do art. 1o desta
Lei, tem como meta promover a produção, aquisição,
requalificação e reforma de dois milhões de unidades
habitacionais, a partir de 1o de dezembro de 2010 até 31
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de dezembro de 2014, das quais, no mínimo, 220.000
(duzentas e vinte mil) unidades serão produzidas por
meio de concessão de subvenção econômica na forma do inciso I do § 1o do art. 6o-B, nas operações de
que trata o inciso III do caput do art. 2o, a beneficiários
finais com renda de até R$ 1.395,00 (mil, trezentos e
noventa e cinco reais), respeitados os valores consignados nas respectivas leis orçamentárias anuais.
(Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
Parágrafo único. As diretrizes para a continuidade
do programa poderão ser complementadas no plano
nacional de habitação a ser apresentado pelo Poder
Executivo federal mediante projeto de lei. (Incluído pela
Lei nº 12.424, de 2011)
Art. 82-C. Para o exercício de 2011, a União fica
autorizada a utilizar os recursos previstos nos arts. 2o,
5o, 12, 18 e 19 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.424,
de 2011)
Art. 82-D. No âmbito do PMCMV, no caso de
empreendimentos construídos com recursos do FAR,
poderá ser custeada a edificação de equipamentos
de educação, saúde e outros complementares à habitação, inclusive em terrenos de propriedade pública, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei nº
12.722, de 2012)
§ 1o A edificação dos equipamentos de que trata
o caput está condicionada à existência de compromisso prévio do Governo Estadual, Municipal ou Distrital
em assumir a operação, a guarda e a manutenção do
equipamento, imediatamente após a conclusão da obra,
e colocá-lo em funcionamento em prazo compatível
com o atendimento da demanda do empreendimento, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei nº
12.722, de 2012)
§ 2o Caso a operação não seja iniciada no prazo
previsto no termo de compromisso, o ente responsável
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deverá ressarcir o FAR com os recursos gastos com
a edificação, devidamente atualizados. (Incluído pela
Lei nº 12.722, de 2012)
§ 3o Os equipamentos de que trata o caput serão
incorporados ao patrimônio do ente público proprietário do terreno no qual foi realizada a edificação ou
doados ao ente público responsável pela operação,
guarda e manutenção, caso a edificação seja realizada em terreno de propriedade do FAR. (Incluído pela
Lei nº 12.722, de 2012)
§ 4o Quando a edificação tiver que ser realizada
em terreno cuja propriedade não seja do ente público
responsável pela operação, guarda e manutenção dos
equipamentos, o termo de compromisso deverá contar com a participação de todos os entes envolvidos
como também prever a obrigação de transferência do
uso ou da propriedade para o mencionado ente responsável pela operacionalização. (Incluído pela Lei nº
12.722, de 2012)
Art. 83. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de julho de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
....................................................................................
(Às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; de Educação,
Cultura e Esporte; e de Desenvolvimento Regional e Turismo, cabendo à última a decisão
terminativa.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– O projeto de lei que acaba de ser lido será publicado
e remetido às Comissões competentes.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 122, de 2013, do
Presidente da Comissão Assuntos Sociais, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto
de Lei do Senado nº 338, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO No 122/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 22 de maio de 2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado no 338, de 2012,
que acrescenta dispositivo à Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, para
tornar obrigatória a distribuição, pelo Poder Público,
de comprimidos de zinco às crianças portadoras de
quadro diarréico, de autoria do Senador Tomás Correia.
Respeitosamente – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com referência ao Ofício nº 122, de 2013, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 99, 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 nº 185, de 2011.
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Nestes termos, encaminho o projeto para as devidas providências.
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Com referência ao Ofício nº 99, 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 nº 185, de 2011, seja apreciado pelo Plenário,
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A Presidência comunica o término do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002CN, em 25 de maio do corrente, para apresentação
de projeto de decreto legislativo regulando as relações
jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº 586, de
2012, convertida no Projeto de Lei de Conversão nº
2, de 2013, e cujo prazo integral de vigência expirou
em 18 de abril de 2013.
Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista
destinada à apreciação da matéria, nos termos do §
3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A Presidência recebeu o Aviso nº 593, de 2013, na
origem, do Tribunal de Contas da União, encaminhando
cópia do Acórdão nº 1.157, de 2013, bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente
à auditoria das obras objeto de termo de compromisso
celebrado entre a Secretaria Nacional de Defesa Civil
e o Governo do Estado do Piauí (TC 011.416/2010-6).
O Aviso foi anexado ao Requerimento nº 49,
de 2009.
É o seguinte o Aviso:

É o seguinte o Ofício:
Aviso nº 593-Seses-TCU-Plenário
Of. No 99/2013/CMA

Brasília, 15 de maio de 2013
Brasília, 21 de maio de 2013.

Assunto: Turno Suplementar do Substitutivo ao PLS
185, de 2011.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, na 13a Reunião Extraordinária de 21-5-2013, submeteu o substitutivo integral oferecido ao Projeto de
Lei do Senado no 185, de 2011, a turno suplementar
de discussão.
Como não foram apresentadas emendas durante
a discussão suplementar, o substitutivo foi definitivamente adotado sem votação, nos termos do artigo 284
do Regimento Interno do Senado Federal.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção à Solicitação do Congresso Nacional de
20-4-2010, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário
desta Corte nos autos do processo nº TC 011.416/20106, na Sessão Ordinária de 15-5-2013, acompanhado
do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Presidência
serão posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido para fazer uso da palavra, em permuta
com o Senador Paulo Paim, o orador inscrito Senador
Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, Senadora Ana Amélia, na semana passada, o Presidente
do STF, o Ministro Joaquim Barbosa, fez declarações
extremamente duras sobre políticos, partidos e, em
consequência, o Congresso também.
Eu, sinceramente, creio que aquelas opiniões
representam uma verdade, mas que não fica bem na
boca de um Presidente do Supremo Tribunal, diante
da necessidade de zelarmos pelas instituições democráticas e pelo equilíbrio entre os três Poderes. Apesar
de ser uma declaração que compromete o equilíbrio
nos três Poderes, a verdade também, além do que ele
disse, é que a opinião pública comemorou o que ouviu.
Veja bem, Senadora, a opinião pública comemorou uma declaração que, de certa maneira, atrapalha,
dificulta o equilíbrio entre os três Poderes. Eu creio que
a gente deve refletir não só sobre as palavras dele, que,
a meu ver, são verdadeiras, embora ele não devesse
falar em público, mas devemos refletir por que o povo
brasileiro gostou de ouvir da boca do Presidente do
Supremo aquelas verdades, digamos assim. Porque,
Senadora, o povo está com sede de indignação; o povo
está um pouco cansado de nós usarmos a lógica para
defendermos coisas quando o povo está é com raiva.
Nós precisamos ganhar a opinião pública do ponto de
vista moral, e não apenas do ponto de vista político.
O Brasil é um país que se caracteriza por falta
de indignação diante dos absurdos que caracterizam
nossa sociedade. E não é de hoje. Durante quatro
séculos, este País assistiu, com toda a tranquilidade,
sem qualquer manifestação de indignação, à escravidão – inclusive de antepassados do Ministro Joaquim
Barbosa. Assistia-se à escravidão sem indignação. E
alguns que começaram a ser contra a escravidão começaram a usar análises lógicas de que o trabalho livre
era mais eficiente do que o trabalho escravo.
Naquele momento, século XIX, tempo já passado
do próprio Iluminismo, ainda havia escravidão no Brasil.
Nada disso levaria à abolição da escravidão. A abolição
só começou a ganhar corpo quando se passou a ideia
de raiva, vergonha e indignação com a escravidão.
E não foi só aqui. Na Inglaterra, o grande abolicionista William Wilberforce disse uma vez que só
conseguiu começar a ganhar quando sentiu que, do
ponto de vista moral, a população estava descobrin-
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do que era indigno um país ter escravidão. Nós não
tínhamos indignação, por exemplo, diante de dez milhões de analfabetos adultos. Um país que tem 4,5
trilhões de renda nacional precisaria de 0,000 disso
para abolir a escravidão, quase nada. Bastava aplicar,
usar um pouquinho os 6,5 milhões de universitários
para que fossem alfabetizadores por algum tempo, e
a gente erradicava o analfabetismo. Por exemplo, se
não pegassem todos os 6,5 milhões de universitários,
bastavam aqueles que recebem dinheiro público para
os seus cursos, seja em universidades estatais, seja
com o dinheiro do ProUni.
É fácil conseguir isso, mas nós não temos indignação com o fato de o Brasil, em pleno século XXI, ter
tantos analfabetos adultos. Não nos indigna sermos
culpados e responsáveis por isso. Nós não sofremos
de uma indignação na sociedade brasileira diante de
termos crianças abandonadas; diante de que, daquelas que não estão abandonadas, 3% delas não entram
nem se matriculam em escola; e de que, daquelas
que estão matriculadas, a imensa maioria estuda em
pseudoescolas. Na verdade, nem estudam, elas frequentam; na verdade, elas nem frequentam, elas vão
à escola, um dia, outro não. Elas assistem? Não, na
verdade, elas nem assistem, elas apenas comparecem.
E comparecem, muitas vezes, por causa da merenda
escolar e não da escola.
Falta indignação da sociedade brasileira diante
das injustiças, dos equívocos, das maldades que nós
cometemos. Felizmente, Senadora Ana Amélia, tem
surgido a indignação, realmente, em relação à corrupção no comportamento dos políticos. Ainda não temos
uma indignação diante da falta de ética nas prioridades,
em como usamos o dinheiro público, como aqui se fez
um estádio de R$1,6 bilhão, uma prioridade claramente
equivocada, como está hoje em um belo editorial do
Jornal de Brasília.
Falta essa indignação. E o que fez com que o
Ministro no Supremo seja aplaudido, Senador Mozarildo, reconhecido pela declaração dele, é esta sede
de indignação que o povo começa a ter. Quando isso
começar a crescer, quando a indignação crescer diante
do analfabetismo de adultos, diante das escolas sem
qualidade, diante das sucessivas greves que os professores são obrigados a fazer, quando a indignação
crescer nesses setores, como cresceu um século e
meio atrás diante da realidade da escravidão, só aí é
que o Brasil vai começar a mudar.
O nosso trabalho aqui hoje, no Senado, é menos
de passar um argumento lógico em defesa das coisas
boas do que passar a manifestação ética da imoralidade, da imoralidade que caracteriza uma sociedade com
características de desigualdade social, de abandono da
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infância, de qualidade escolar, da forma como está, de
uma saúde que não funciona. Despertar o povo para
essa indignação é a principal tarefa, a meu ver, hoje,
de um político que quer um Brasil melhor. Como foi
com Joaquim Nabuco despertar a indignação diante
da escravidão, hoje é despertar a indignação da população diante da falta de ética no comportamento dos
políticos, que o Ministro Joaquim Barbosa disse, e da
falta de ética na prioridade das políticas, que ele não
disse, talvez até porque compita mais a nós próprios
aqui dentro falar.
É sobre isso, Srª Presidenta, que vim falar, lembrando que, do ponto de vista lógico, é uma declaração negativa, para as instituições brasileiras, aquelas
verdades saírem da boca do Presidente de um dos
Poderes nos criticando. Nós que deveríamos, pelo
menos, fazer o outro Poder funcionar.
E o povo aplaude porque viu naquela declaração a
indignação que hoje falta no Brasil. A indignação diante
da imoralidade que caracteriza a maneira como nós
não apenas nos comportamos, mas como definimos
as prioridades deste País.
Por isso, mesmo sabendo que, logicamente, é
uma declaração que incomoda o equilíbrio das instituições democráticas, eu entendo perfeitamente que
ele a tenha feito e até me regozijo da contribuição que
dá para o papel que nós deveríamos estar fazendo,
que é provocar uma indignação neste País diante dos
absurdos que caracterizam a nossa sociedade, pela
desigualdade, pela maldade com que nós fazemos os
assuntos públicos no País.
Era isso, Srª Presidenta, que eu queria deixar
aqui manifesto nesta tarde.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Cristovam Buarque
pela abordagem desse tema.
De fato, houve uma sequência de reações a essa
manifestação do Ministro Joaquim Barbosa, que talvez
tenha dito algumas verdades inconvenientes.
Quanto a isso, também a verdade inconveniente
nos é chocante, porque estamos acostumados a não
reagir a essas injustiças e a essa situação, quando
nós deveríamos combatê-las. Devemos ser vigilantes permanentemente, como prega V. Exª e como
eu defendo, à questão relacionada à corrupção, às
desigualdades, enfim, à falta de critérios na escolha
de prioridades.
De qualquer modo, quando o Ministro diz que
nós não legislamos, ele tem razão. Mas ele deveria
ter completado que nós não legislamos por causa da
hipertrofia que nos impõe o Poder Executivo, sufocando esta Casa com o excesso de medidas provisórias.
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A essa outra verdade deveria de sido aposta uma
vírgula, porque acontece assim. Mas isso não foi dito.
Parece que só nós temos de fazer autocrítica. Mas
também é preciso avaliar essa relação desigual entre
os Poderes Executivo e Legislativo.
Então, eu queria me associar ao que disse V. Exª
a respeito dessa matéria, Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora Ana Amélia, eu gostaria de pedir, em primeiro
lugar, que ficasse registrado nos Anais da Casa, na
sessão da tarde, o pronunciamento que fiz pela manhã. Como são aproximadamente 50 folhas, acabei
não lendo na íntegra o pronunciamento, embora tenha
lido e comentado a maioria. Se for possível, peço que
fique registrado nos Anais da Casa o pronunciamento
em que faço homenagem aos 70 anos da nossa CLT.
Em seguida, eu gostaria também de fazer dois
registros. Um deles – e V. Exª, todo ano, também acompanha – é sobre a Feira do Livro de Porto Alegre.
Desejo registrar que recebemos em audiência
aqui no Senado o Sr. Osvaldo Santucci Junior, Presidente da Câmara do Livro. Tivemos uma conversa
informal, quando ele convidou a nós todos, tenho certeza, Deputados e Senadores, para participarmos da
50ª edição da feira, que vai se realizar no período de
1º a 17 de novembro.
A feira de Porto Alegre é um dos eventos mais
populares da América Latina. Na edição do ano passado, 1,3 milhão de pessoas visitou o evento, que contou
com 146 estandes.
A feira acontece na Praça da Alfândega, um espaço central da cidade,
facilitando o acesso em um lugar sem igual,
gostoso, onde as crianças inclusive se estendem
lendo livros pelo cais do porto, preparado com esse
objetivo. A praça possibilita ao leitor ali ler, pesquisar à sombra de jacarandás e fazer uma longa e bela
viagem por histórias que encantam a alma e mexem
com o coração.
A Feira de Porto Alegre, uma das mais antigas
do País, como dizia antes, é considerada a maior da
América Latina a céu aberto. Além de espaços destinados aos expositores e à promoção de atividades
artísticas e culturais em torno do livro e da leitura, a
feira oferece ainda atividades para públicos de todas
as idades.
Anualmente, eu participo, há mais de duas décadas, da feira. Em novembro, essa agenda é para
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mim intocável, não há como pedir para trocar a data,
porque é um evento em que aproveito para discorrer
sobre o livro que lanço todo ano e, ao mesmo tempo,
um contato direto com o povo gaúcho, na medida em
que em torno de 2 mil autógrafos é o que nós acabamos tendo a alegria de assinar para os que lá vão para
esse contato direto com a gente.
Confesso que é um momento ímpar. O contato
com o público e o carinho de todos é difícil de reproduzir em palavras. Por isso falo tanto desse momento.
Um evento desse não acontece sem o apoio de
setores organizados da sociedade, de empresas, do
Governo, da Prefeitura, do Governo do Estado, enfim,
das associações da sociedade civil, ligadas de uma
forma ou de outra à cultura, ao saber e à troca de informação.
A Caixa, banco oficial da Feira do Livro, tem
apoiado esse evento relevante em prol da cultura gaúcha e brasileira.
Tenho certeza de que esta nova edição será
ainda melhor e que os fiéis patrocinadores seguirão
apoiando o evento.
Parabéns a todos aqueles que trabalham em prol
da cultura brasileira. É uma alegria poder participar da
Feira do Livro todos os anos.
E também queria, Srª Presidenta, fazer um registro sobre a posse do Juiz de Direito Sebastião Coelho
da Silva no cargo de Desembargador do Tribunal de
Justiça do DF e dos Territórios.
Faço aqui um registro rápido sobre o convite que
recebi do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, Desembargador Dácio Vieira.
O Desembargador nos convida para a solenidade de
posse do Juiz de Direito Sebastião Coelho da Silva,
no cargo de Desembargador dessa Corte. O evento
aconteceu no dia 24, mas, infelizmente, não pude estar
presente. Por isso, faço esta minha justificativa.
O magistrado é natural de Alagoas, ingressou na
magistratura do Distrito Federal como Juiz de Direito
Substituto, em outubro de 1991, e foi avançando em
sua carreira. O Juiz Sebastião foi Diretor da Amagis/
DF – Associação dos Magistrados do Distrito Federal
em cinco mandatos, fazendo parte da atual diretoria. No transcorrer de sua carreira, foi homenageado
com as seguintes condecorações: Cidadão Honorário
de Brasília, Medalha Tiradentes da Polícia Militar do
Distrito Federal, Medalha Dom Pedro II do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal.
Enfim, agradeço o convite. Sei que foi uma grande
atividade. Estavam lá lideranças de todo o País. Fica
aqui o meu desejo de pleno sucesso ao Desembargador Sebastião Coelho da Silva nesse novo desafio
que tem pela frente.
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Por fim, Srª Presidente, eu queria cumprimentar a
iniciativa que tivemos lá no Rio Grande. O Rio Grande
do Sul está se tornando um Estado precursor na aplicação de medidas que vão ao encontro da tão almejada
igualdade social e racial na educação, no trabalho, na
religiosidade, em todos os sentidos.
Na última sexta-feira, 24 de maio, tivemos duas
atividades importantes no Rio Grande: o lançamento
oficial do Conselho do Povo de Terreiro do Estado do
Rio Grande do Sul, à tarde, no Palácio Piratini – o Rio
Grande do Sul é o primeiro Estado brasileiro a criar
esse colegiado, sob a orientação do Governador Tarso Genro –, e o seminário Oportunidades para a Juventude Negra, promovido pela Seppir, que também
foi um sucesso.
O Comitê Estadual tem como objetivo sugerir e
elaborar políticas públicas voltadas ao nosso povo e a
toda a nossa gente. Composto por seis representantes
do Governo Estadual e 24 membros da sociedade civil,
o colegiado atende a uma reivindicação do movimento
social apresentada ainda no ano passado e debatida
na Câmara Temática Proteção Social, do Conselhão.
Entre as suas principais tarefas, está a de organizar uma conferência para a criação do Conselho do
Povo, órgão que terá a incumbência de promover a
igualdade racial.
O Comitê Estadual do Povo foi criado através do
Decreto nº 50.112, publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 27 de fevereiro de 2013.
O grupo terá três meses para apresentar ao Governador um relatório com diagnóstico, propostas específicas e cronograma de atividades.
Também na sexta-feira, Porto Alegre sediou o
“Seminário Oportunidades para a Juventude Negra”,
quinto da série de debates promovidos pela Seppir,
na etapa preparatória da III Conferência Nacional
de Promoção da Igualdade Racial (III Conapir), que
acontece de 5 a 7 de novembro, aqui em Brasília, sobre o tema Democracia e Desenvolvimento por um
Brasil Afirmativo.
Além de Porto Alegre, outras capitais sediaram
os debates: Salvador– BA tratou sobre “Representação
Política e Enfrentamento ao Racismo”; Recife discutiu
“Trabalho e Desenvolvimento: Capacitação Técnica,
Emprego e População Negra”; São Paulo abordou “Desenvolvimento e Mulher Negra”, enfim, contra as mulheres negras, brancas, contra todo tipo de preconceito;
Belém do Pará discutiu “Territórios Tradicionais Negros:
Desenvolvimento e Enfrentamento ao Racismo”.
Passados 125 anos de promulgação da Lei Áurea, o Brasil ainda busca a verdadeira libertação do
seu povo discriminado.
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A democracia racial e o respeito às diversidades
sociais e culturais é um horizonte a ser alcançado.
Já fizemos muito, mas, como eu digo, há muito,
muito ainda, para ser feito. Lembro aqui a importância
de termos aprovado, por unanimidade, nesta Casa,
o Estatuto da Igualdade Racial e o sistema de cotas.
Lembro aqui que estamos para votar ainda este
ano o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e já há um
grande entendimento. Fiz parte de um GT organizado
pela Ministra Maria do Rosário, que chegou a um entendimento para que o estatuto seja votado nas duas
Casas ainda este ano. Esse estatuto vai dar mais um
passo na linha de políticas públicas para as pessoas
com deficiência.
Por fim, Srª Presidenta, eu termino da mesma
forma que comecei esta fala, agradecendo a todos
pelo evento que realizamos neste plenário, na parte
da manhã, às Senadoras e aos Senadores – como o
Senador Mozarildo, que está aqui até agora – que dele
participaram, aos Deputados, às centrais sindicais, às
confederações, às entidades de aposentados e pensionistas e às entidades ligadas à juventude brasileira.
Foi um evento que contou com a presença do
Presidente da Anamatra, do Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho, de representantes como o do
Ministério Público do Trabalho, na figura, também, do
seu Presidente, e das centrais sindicais e confederações, como também a Cobap. Fizemos um amplo debate sobre a importância da CLT – Consolidação das
Leis do Trabalho.
Todos foram unânimes em dizer que nós não
abrimos mão de termos o direito consagrado na CLT
aplicado. São 70 anos de vida da CLT e é inadmissível que alguém venha propor, por exemplo, a flexibilização, dizendo que o negociado pode estar acima do
legislado. É um equívoco. Eu disse, na minha fala, que,
nos países de primeiro mundo que abriram mão dos
direitos dos trabalhadores, o desemprego hoje está
em torno de 27%. Aqui, no Brasil, nós estabelecemos
a resistência, não deixamos violar, violentar a CLT, e
o desemprego é de 4,2%.
Nós deixamos muito claro – não só eu, mas todos que usaram a palavra e me refiro a V. Exª, Senador Mozarildo, porque aqui estava –, todos, todos que
usaram a palavra defenderam essa jovem senhora de
70 anos, que é a CLT. Ao contrário do que alguns diziam, ela esteve sempre à frente do seu tempo, tanto
é que, infelizmente, os dados mostram que, mesmo
aqui no Brasil, inúmeros trabalhadores não têm ainda os direitos que estão na CLT. Então, como vamos
revogar algo que não foi sequer aplicado para o total
da população?
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Citei um dado de que, nos últimos dez anos, nós
tiramos do regime da escravidão 43 mil pessoas no
Brasil. Esse embate ainda continua por parte do Ministério do Trabalho, por parte dos fiscais do trabalho.
Nós temos que avançar na legislação e não retroceder.
A CLT, como eu digo sempre, cumpre um papel fundamental na relação empregado e empregador. É ela
que baliza, que busca o equilíbrio. Ela, na verdade, é
um instrumento fundamental tanto para o empregado
quanto para o empregador.
Querer revogar a CLT ou querer criar o tal de Simples trabalhista, ou querer criar que o contrato pode
ser eventual ou por hora de trabalho, ou avançar na
terceirização, ou mesmo, como eu dizia, buscar essa
palavrinha, que eu não gosto nem de repetir, de que
devemos flexibilizar, nós estaremos, na verdade, retrocedendo em relação à política de direitos humanos.
Se nós queremos ter trabalho com dignidade é preciso
que a CLT seja a base e dali para cima, sim, aí podemos negociar outros avanços.
Todos aqui, repito, Srª Presidenta, não tiveram
nenhuma dúvida ao reafirmarem que nós aqui faremos
o bom debate, o bom combate para que não haja retrocesso em relação à legislação assegurada na própria
Constituição e também na CLT.
Era isso, Srª Presidenta. Agradeço a tolerância
de V. Exª e peço que considere na íntegra os meus
quatro pronunciamentos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, essa é uma sessão histórica. Fazemos hoje
aqui uma justa homenagem a uma nobre senhora que
completa 70 anos.
Nossos queridos convidados, ela é jovem, pois
sempre esteve à frente do seu tempo. O arco que lança a flecha em direção ao alvo, a justiça para todos.
Nem sempre entendida, compreendida, mas firme. Ela representa a clava da justiça.
A CLT constitui aquela espécie rara de construções jurídicas longevas, pois vai ultrapassando a
sua sétima década. Esse fato, que por si só causa
impressão, nos faz perguntar sobre as razões dessa
longevidade.
No nosso País, que divide as leis entre as leis
que “pegam” e as que “não pegam”, parece muito raro
encontrar legislação que desfrute totalmente da legitimidade e da credibilidade popular que a CLT usufrui.
Em minha opinião, as diversas homenagens que
se vêm realizando ao longo deste ano para celebrar os
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70 anos da promulgação, pelo Presidente Getúlio Vargas, do Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943,
são plenamente justificadas, e devem atender dois
propósitos principais: cumpre, primeiramente, resgatar
a enorme importância histórica dessa que é uma das
normas trabalhistas mais avançadas do mundo, e que
se constituiu num marco ao inserir, de forma definitiva,
os direitos trabalhistas na legislação brasileira; além
disso, eventos como este constituem ocasião propícia
para mostrarmos os interesses que se escondem por
trás das propostas de desmonte da CLT.
É preciso ter sempre muito claro que a CLT tornou-se uma referência como legislação social pelo fato
de haver nascido com a gloriosa missão de equilibrar
uma relação sempre marcada pela injustiça e pela
desigualdade, de proteger o lado mais frágil dessa
relação desigual, no mundo do trabalho.
E é essa missão que a CLT vem cumprindo ao
longo dos últimos setenta anos.
Não podemos deixar que ninguém, jamais desconstrua esse marco legal, caso contrário teremos a
desenfreada prevalência do poder econômico sobre os
legítimos direitos de um povo que não detém capital,
mas que participam, com seu trabalho, do processo
de produção da riqueza da Nação.
Como explica o jurista uruguaio Oscar Ermida
Uriarte:
“Antes da dignidade e centralidade do trabalho,
surge o trabalho indigno e a necessidade de
se reconhecer a dignidade humana”
Com efeito, para que a noção moderna de trabalho pudesse se consolidar foram necessários dois
fenômenos de importância mundial: a Revolução Industrial, no campo econômico, e a Revolução Francesa,
no campo político-jurídico.
As condições de trabalho vigentes a partir da
Revolução Industrial, em contraposição ao ideário
humanista da Revolução Francesa, abriram caminho
para o reconhecimento da centralidade do trabalho, da
sua especial dignidade.
Dessa evolução, começam a surgir as primeiras
normas de proteção aos trabalhadores e, em 1919, é
criada a Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Vinte e quatro anos depois, em 1943, é promulgada
a nossa CLT.
Meus amigos e minhas amigas.
A CLT é um autêntico patrimônio do povo brasileiro pela relevância dos direitos que ela assegura,
direitos como a Carteira de Trabalho e Previdência
Social, vale-transporte, férias, adicional noturno, salário mínimo, licença-paternidade, 13º salário, FGTS,
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PIS, carga horária, descanso remunerado, entre tantos outros.
Como qualquer outro ramo do Direito, também
o Trabalhista deve, para permanecer eficaz, adequar-se aos avanços da sociedade brasileira nos âmbitos
econômico, social e cultural.
Por certo precisamos ajustar o Direito do Trabalho aos novos paradigmas impostos pelas inovações
tecnológicas e pelo processo de globalização.
O problema está no conteúdo que deve ter essa
modernização.
Defendemos, portanto, que se preservem os mecanismos jurídicos de proteção do trabalho, atualizando-os frente às inovações.
No entanto, mais do que meramente preservar os
direitos adquiridos pelos trabalhadores, defendemos a
necessidade de avanços concretos nesses mecanismos de proteção, expandindo-os progressivamente.
A modernização que defendemos não representa, de forma alguma, obstáculo ao desenvolvimento
econômico.
Ela se posiciona, contudo, contra qualquer forma
de retrocesso social, exigindo que se faça a necessária conciliação entre o desenvolvimento econômico, o
desenvolvimento social e a melhoria das condições de
vida dos trabalhadores.
Minhas senhoras e meus senhores, como mencionei há pouco, todos concordam com a necessidade de se modernizar a legislação que regulamenta as
relações de trabalho no Brasil.
É irônico – tristemente irônico – constatar que
muitas das propostas atualmente apresentadas de
“modernização” da legislação trabalhista advogam,
simplesmente, o retorno à idade das cavernas.
O que essa ideologia está a defender é uma
modernização às avessas, um verdadeiro retrocesso
social, sob o pretexto da promoção da competitividade
dos empreendimentos econômicos.
Tudo à custa da precarização das condições de
vida dos trabalhadores.
É irônico e cruel, também, que essas propostas
sejam apresentadas para solucionar uma “suposta”
crise econômica. Alias, crise que nunca chegou aqui,
visto que o desemprego na Europa chega a 26%, e no
Brasil está em 4,2%, em quase pleno emprego.
Está absolutamente evidente que a crise econômica que atinge milhões de famílias ao redor do mundo desde 2008 – com desemprego e arrocho salarial
– foi desencadeada pelos donos do capital, de forma
irresponsável, pensando somente no lucro sem medir as consequências sociais, econômicas e políticas.
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Foram estas medidas de desregulamentação do
sistema financeiro, de concessão de completa liberdade para os especuladores e a completa flexibilização
dos direitos dos trabalhadores que ocasionaram mais
uma crise internacional.
E, como sempre, quem sofre as consequências
na própria pele são os assalariados, trabalhadores
da ativa, aposentados e pensionistas, sejam da área
civil ou militar.
Esses discursos de “modernização” martelados com insistência não passam de um amontoado
de falácias, habilmente articuladas com o objetivo
de preservar a vigente ordem econômica: dar mais
para quem tem muito e menos para quem não tem
quase nada.
Parte significativa de nossa economia está ainda na informalidade. As desigualdades econômicas e
sociais, apesar dos avanços registrados ao longo da
última década, são ainda enormes.
Continuamos, em pleno século XXI, a conviver
com um número escandaloso de trabalhadores submetidos a condições indignas de trabalho ou reduzidos
a condição análoga à de escravos.
Os aposentados e pensionistas assistem os seus
salários despencarem ano após ano.
A infâmia representada pela exploração do trabalho infantil perdura nas mais diversas regiões.
Antes de embarcarmos na balela da flexibilização,
da prevalência do negociado sobre o legislado, devemos ter bem claros os dados da realidade nacional.
Os trabalhadores negros recebem menores salários... que igualdade é esta? E as mulheres que recebem salários muito inferiores aos dos homens? Que
igualdade é esta?
Grande parte dos trabalhadores não tem sequer
a sua carteira de trabalho assinada. Que igualdade é
esta? Mas a Constituição diz que ninguém pode ser
discriminado.
É fácil constatar, ademais, que a violação dos direitos trabalhistas atinge prioritariamente os segmentos
mais vulneráveis dos trabalhadores, não sindicalizados, fomentando, assim, o preconceito e a pobreza.
Somente no ano de 2010, ingressaram na Justiça do Trabalho 3 milhões e 300 mil novos processos,
na sua maioria veiculando reclamações concernentes
ao descumprimento das mais elementares obrigações
trabalhistas, como o registro do contrato de trabalho
em carteira profissional ou o pagamento de verbas
rescisórias.
Em face dessa realidade, é de se perguntar: Como
pode alguém advogar a flexibilização dos direitos dos
trabalhadores no Brasil?
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Srªs e Srs. Senadores: hoje, tal como setenta
anos atrás, quando a CLT foi criada, permanece necessária a existência, no Direito do Trabalho, de um
núcleo duro que assegure a dignidade própria do ser
humano que executa o trabalho.
E, por ser irrenunciável, esse núcleo duro não
pode estar sujeito a qualquer espécie de flexibilização da CLT.
Esse núcleo duro não se esgota nos direitos reconhecidos constitucionalmente. Além de direitos relacionados à saúde e à segurança do trabalhador, ele
abrange direitos econômicos.
Uma legislação trabalhista modernizada deve
ampliar o prazo de licença paternidade e maternidade,
como um direito, propiciando um maior compartilhamento, na criação dos filhos entre homens e mulheres, da
difícil tarefa de conciliação entre a família e o trabalho,
com a melhoria das condições sociais das mulheres;
deve definir que os contratos temporários e a tempo
parcial são formas de precarização do trabalho;
E o trabalho terceirizado, tão denunciado pelos
fiscais do trabalho. A cada dez acidentes com morte
no trabalho, oito são de empresas terceirizadas. E as
empresas que terceirizam não querem assumir a responsabilidade.
É por tudo isso, meus prezados amigos, que refutamos, nos mais duros termos, as antigas e já desgastadas propostas de precarização, hoje travestidas
em discursos de “modernização”.
Defender que o negociado prevaleça sobre o legislado não é ser moderno, nem progressista; é, muito
ao contrário, ser retrógrado.
É posicionar-se contra o homem, a favor de uma
ordem econômica oligárquica. É colocar-se a serviço
dessa ordem injusta e perversa.
Minhas senhoras e meus senhores: ao tomar posse, anos atrás, na Presidência da Associação Nacional
dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra),
o Dr. Cláudio José Montesso, abordando o tema da
flexibilização, indagava: “Como se pode propor a retirada de direitos que nem sequer foram adquiridos por
grande parte dos trabalhadores brasileiros?”
É um questionamento ao mesmo tempo singelo
e poderoso, que vai, em poucas palavras, ao cerne
da questão.
No Congresso Nacional, tramitam várias propostas com esse sentido, como o Projeto de Lei no 951,
de 2011, que cria o Simples Trabalhista, o Projeto de
Lei no 4.330, de 2004, que trata da terceirização, e o
Projeto de Lei no 1.463, de 2011, que cria um novo código do trabalho.
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A posição da Anamatra, da qual compartilho, é
de que a aprovação desses textos representaria “um
grande retrocesso nos direitos trabalhistas no Brasil e
uma afronta à Constituição Federal”.
Muito nos preocupa, também, a proposta de criação de duas novas formas de contratação, a eventual e
a por hora trabalhada, mais um retrocesso que abriria
espaço para o não-cumprimento da CLT e dos direitos
sociais assegurados pela Constituição.
Em todos os lugares em que houve flexibilização
desenfreada, o desemprego aumentou.
O que fomenta a geração de empregos é o desenvolvimento econômico, que não pode ter por pressuposto a precarização do trabalho.
É fundamental, nessa medida, que o Brasil mantenha aderência a uma política que preze o crescimento
econômico aliado ao desenvolvimento social, o qual
depende, basicamente, do emprego de qualidade, com
salários decentes.
Em muitos países em desenvolvimento, a busca por maior competitividade empresarial vem sendo feita por uma via muito equivocada, consistindo,
fundamentalmente, na supressão ou redução de
direitos sociais, com poucos investimentos realizados em ciência e tecnologia ou na qualificação do
trabalhador.
Minhas senhoras e meus senhores:
O ex-Presidente da Anamatra, Dr. Renato
Sant’Anna, apontou que a questão relativa aos direitos do trabalhador é urgente no Brasil e no resto do
mundo, sendo preciso desmistificar a ideia de que respeitar esses direitos implica aumento de custos para
as empresas.
Como aponta o atual presidente da Anamatra,
Dr. Paulo Luiz Schimidt, precisamos ratificar a noção
de que a CLT, os direitos trabalhistas, na verdade, regulam a competição, sendo, nessa medida, benéficos
para as empresas, tanto para emoregados como para
empregadores.
Nos, do Brasil, devemos observar atentamente a
experiência dos países que adotaram a lógica da flexibilização dos direitos trabalhistas. Foi um caos, todos
perderam, levando a uma situação de instabilidade
social, econômica e política.
Não queremos que se repita, em nosso País, o
aumento do desemprego verificado em países como
a Argentina, a França e a Grécia.
Muito menos poderíamos admitir uma situação
de superexploração da mão de obra tal como se observa em diversos países da Ásia.
O Brasil atravessa o mais importante ciclo de
desenvolvimento econômico e social da sua história.
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As propostas de enfrentar as consequências da
crise econômica internacional com a supressão ou
redução dos direitos sociais são verdadeiramente indecorosas, vergonhosas, um desastre.
Defender a flexibilização das leis trabalhistas
como caminho para o aumento da competitividade é,
além de uma falácia, uma perversidade.
Os trabalhadores e os aposentados não podem
ser chamados, mais uma vez, a pagar a conta que não
foi por eles gerada.
Devemos, isto sim, assegurar a preservação dos
direitos já conquistados pelos trabalhadores, e avançar
na formalização de novos direitos, garantindo a promoção progressiva de padrões cada vez mais elevados de dignidade, de humanidade e de justiça social
para todos.
Ao analisarmos os setenta anos de vigência da
CLT, fica bastante claro que ela tem cumprido fielmente sua missão de proteger o trabalhador, de garantir
mais equilíbrio à relação sempre injusta e desigual
entre capital e trabalho.
Ao longo de seus setenta anos de existência, a
CLT vem permanentemente influenciando na direção
da solidariedade social, assegurando a correção de
violações trabalhistas as mais diversas.
Ao participar deste evento em comemoração
aos setenta anos da CLT, desejo apenas reiterar minha posição firmemente contrária a qualquer forma de
retrocesso social.
Estaremos sempre na trincheira, sempre em defesa de contínua melhoria das condições de vida dos
trabalhadores.
Para finalizar, gostaria de tecer algumas palavras
sobre a importância do Congresso Nacional nesse
contexto aqui tratado.
Os Senadores e os Deputados tem que estar
atentos aos anseios da população e da nossa gente.
O Congresso Nacional tem que estar sintonizado
com o rufar dos tambores que ecoa diariamente das
ruas do nosso país, dos campos, das florestas.
Com o rufar que ecoa da gente sofrida com a
seca que assola o nordeste, dos alagados das catastróficas enchentes, ou mesmo com o lamento das
pessoas com deficiência que sofrem em virtude do
preconceito.
O Congresso deve identificar-se, por exemplo,
com a dor sofrida por ocasião da maior tragédia de
todos os tempos acontecida em Santa Maria.
A população tem que ir para as ruas da seca que
assola o nordeste, das enchentes, das catástrofes em
virtude das agressões que o homem faz a natureza.
Lamentamos o preconceito ao autistas no trabalho.
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Já fizemos muito: política de valorização do salário mínimo, Estatuto do Idoso, Estatuto da Igualdade
Racial, escolas técnicas, bolsa família, ProUni, Política de Cotas, Bolsa Permanência, Lei dos Autista, Lei
Maria da Penha, Estatuto da Juventude.
Recentemente o Congresso aprovou a PEC das
Domésticas; o último bastião da escravidão.
Chega a ser espantoso, que foi apenas agora,
que se reconheceu que o trabalhador doméstico deve
ter os mesmos direitos que qualquer outro trabalhador.
Temos de saudar o fim dessa situação de discriminação e desigualdade totalmente injustificada.
Mas, meus amigos, minhas amigas, muito ainda
precisa ser feito...
Um País sem miséria não discrimina a sua gente por gênero, raça, cor, religião, orientação sexual...
Temos ainda um longo caminho a percorrer.
O Brasil necessita da redução da jornada de trabalho, das atuais 44 horas semanais para 40 horas,
sem redução salarial, nem que seja 1 hora por ano.
Seria um extraordinário avanço com geração
de mais de três milhões de novos postos de trabalho.
Meus amigos, termino falando um pouco sobre a
situação do trabalhador e a sua aposentadoria.
O Brasil aguarda, ansiosamente, o fim do fator
previdenciário, considerado o maior inimigo dos trabalhadores. A lei mais cruel implantada no país depois
da ditadura.
Essa fórmula rouba na hora da aposentadoria
cerca de 50% do salário da mulher, e de 45% do salário do homem.
O Senado já aprovou, em 2008, a nossa proposta que acaba de vez com o famigerado fator...
Infelizmente, o projeto está parado há cinco anos na
Câmara, na mão dos deputados federais. Não conheci ao longo da minha vida lei mais perversa e injusta
do que essa.
Aliás, gostaria de dizer o seguinte. Quando se
fala em acabar com o fator previdenciário, a primeira
argumentação contrária é com relação ao déficit da
previdência. Primeiro não é verdade, a Previdência
urbana teve um superávit de 25 bilhões de reais no
ano passado.
Temos ainda um detalhe: o governo está desonerando a folha de pagamento e, assim, abrindo mão
de R$ 37 bilhões até o momento.
Chega a ser engraçado ouvir daqueles que dizem
que a Previdência está falida. Não podem pagar os
aposentados, mas podem abrir mão de 40, 50 bilhões
via desoneração da folha de pagamento.
O Senado aprovou ainda em 2008 dois projetos
de nossa autoria que vão ao encontro das lutas de mi-
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lhões aposentados. O que recompõe o valor das aposentadorias e pensões (PLS 58/2003) e o que reajusta
as aposentadorias e pensões pelo mesmo percentual
de aumento dado ao valor do salário mínimo. Esses
dois projetos também estão lá na Câmara, dormindo
nas gavetas das injustiças.
Por tanto, os aposentados precisam ser respeitados, precisam de aumentos dignos. Afinal de contas
eles também ajudaram a construir este país
Senhoras e Senhores, a ‘desaposentadoria’, projeto apresentado por nós no ano de 2010 está pronto
para ser votada no Plenário do Senado.
A ‘desaposentadoria’ nada mais é que um grito de
justiça e respeito a quem ajudou a construir este país.
O cidadão se aposentou, voltou a trabalhar, voltou a
contribuir e o que ele está pedindo é que essas novas
contribuições que ele está pagando religiosamente
para a Previdência entre no cálculo do benefício, ou
seja, ele está pedindo uma revisão do seu benefício
baseado nas 80 maiores contribuições.
O Tribunal de Contas da União já reconhece a
‘desaposentadoria’ para os servidores públicos.
Também o Poder Judiciário tem reconhecido esse
direito no caso dos aposentados pelo regime geral, mas
o INSS insiste em indeferir as solicitações de renúncia, forçando os aposentados a recorrerem à Justiça.
Recentemente o STJ – Superior Tribunal de Justiça, por decisão da Primeira Sessão, sete a zero, confirmou o direito do cidadão a desaposentadoria sem
devolução de valores.
Senhoras e Senhores, passados 125 anos da
abolição da escravatura temos que lutar para aprovar
a PEC 57 A /1999, do trabalho escravo, de autoria do
ex-Senador Ademir Andrade que determina a expropriação de terras onde for constatada situação análoga
ao trabalho escravo.
Os trabalhadores escravos no Brasil são, em sua
maioria: migrantes, analfabetos, clandestinos, pessoas
com deficiência, doentes, alcoolistas e pessoas que
nunca tiveram um documento de identificação.
Segundo dados da Divisão de Fiscalização para
Erradicação do Trabalho Escravo do MTE, mais de 43
mil trabalhadores foram resgatados entre 1995 e 2012
em 3353 estabelecimentos inspecionados durante as
operações de fiscalização para erradicação do trabalho escravo moderno.
O trabalho forçado, a servidão por dívida, a
jornada exaustiva ou trabalho degradante, apesar
de serem crimes tipificados no artigo 149 do Código
Penal, ainda são uma realidade no campo e nas cidades brasileiras.
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Prezadas Senhoras e Senhores, eu acredito que
nós estamos caminhando no sentido de construir o
Brasil que queremos.
Acredito que se fizermos isso com fé e boa vontade, estruturados em bases sólidas como a justiça
social, a igualdade de oportunidades, o respeito à dignidade, certamente pousaremos nossos olhos sobre o
justo tratamento que o nosso povo merece.
Nem a ditadura teve coragem, ou covardia, de
mutilar a CLT.
E podem crer:
Jamais vamos nos omitir. Se tivermos que escrever novos horizontes com a ponta das estrelas, nós o
faremos com a mesma fé e paixão que a vida nos deu.
Feliz Aniversário minha jovem senhora CLT pelos seus 70 anos!
Que Deus senhor do universo mande muita energia para os trabalhadores e aposentados. Eles merecem.
Vida longa a nossa CLT
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, desejo registrar que recebi em audiência
o Sr. Osvaldo Santucci Junior, Presidente da Câmara
do Livro.
Numa conversa informal, recebi o convite para
participar da 59º (quinquagésima nona) edição da Feira
que se realizará no período de 1º a 17 de novembro.
A Feira é um dos eventos culturais mais populares do estado.
Na edição do ano passado (2012) 1,3 milhão
de pessoas visitaram o evento, que contou com 146
barracas.
A Feira acontece na praça da Alfândega, um
espaço central da cidade, facilitando o acesso em um
local sem igual.
A praça possibilita ao leitor sentar à sombra de
jacarandás e fazer uma longa e bela viagem por histórias que encantam a alma.
A Feira de Porto Alegre, uma das mais antigas
do País, é considerada a maior da América Latina à
céu aberto.
Além de espaços destinados aos expositores e
à promoção de atividades artísticas e culturais em torno do livro e da leitura, a feira oferece atividades para
públicos de todas as idades.
Anualmente autografo na Feira.
Em novembro tenho agenda marcada nesse
grande evento da cultura nacional.
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Confesso que é um momento ímpar. O contato
com o público e o carinho que recebo é sem igual, difícil de reproduzir em palavras.
Um evento desses não acontece sem o apoio de
grandes empresas, do Governo Federal e de outras
instituições ligadas à cultura.
A CAIXA, banco oficial da Feira do Livro tem
apoiado esse relevante trabalho em prol da cultura
gaúcha e brasileira.
Tenho certeza que esta nova edição será ainda
melhor e que os fieis patrocinadores seguirão apoiando o evento.
Parabéns a todos aqueles que trabalham em prol
da cultura brasileira.
Vida longa a Feira do Livro de Porto Alegre.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de fazer um registro sobre convite que recebi do Presidente do Tribunal de Justiça
do Distrito federal e dos Territórios, Desembargador
Dácio Vieira.
Fui convidado para a solenidade de posse do
Juiz de Direito Sebastião Coelho da Silva, no cargo
de Desembargador desta Corte. O evento aconteceu
no dia 24 e, em virtude de compromissos agendados
previamente não pude comparecer.
O magistrado, natural de Alagoas, ingressou na
magistratura do Distrito Federal, como Juiz de Direito
Substituto, em outubro de 1991 e foi avançando em
sua carreira.
O juiz Sebastião foi Diretor da Amagis/DF – Associação dos Magistrados do Distrito Federal em cinco
mandatos, fazendo parte da atual diretoria.
No transcorrer de sua carreira foi homenageado
com as seguintes condecorações: Cidadão Honorário
de Brasília, medalha Tiradentes da Polícia Militar do
Distrito Federal, Medalha Dom Pedro II do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal.
Agradeço o convite e desejo pleno sucesso ao
Desembargador Sebastião Coelho da Silva, neste novo
desafio que tem pela frente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Rio Grande do Sul está se tornando um
estado precursor na aplicação de medidas que vão ao
encontro da tão almejada igualdade racial na educação,
no trabalho, na religiosidade, nas terras.
Na última sexta-feira, 24 de maio, tivemos duas
atividades importantes no meu estado:
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O lançamento oficial do Conselho do Povo de
Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul, à tarde, no
Palácio Piratini. O Rio Grande do Sul é o primeiro Estado brasileiro a criar este colegiado.
E o seminário Oportunidades para a Juventude
Negra, promovido pela SEPPIR.
Sr. Presidente, o Comitê Estadual do Povo de
Terreiro tem como objetivo sugerir e elaborar políticas
públicas voltadas ao povo de terreiro e às populações
de ascendência africana.
Composto por seis representantes do Governo
Estadual e 24 membros da sociedade civil, o colegiado atende a uma reivindicação do movimento social
apresentada no ano passado e debatida na Câmara
Temática Proteção Social, do Conselhão.
Entre suas principais tarefas, está a de organizar
uma conferência para criação do Conselho do Povo de
Terreiro, órgão que terá a incumbência de promover
a igualdade racial.
O Comitê Estadual do Povo de Terreiro foi criado
através do decreto 50.112, publicado no Diário Oficial
do Estado no dia 27 de fevereiro de 2013.
O grupo terá três meses para apresentar ao governador um relatório com diagnóstico, propostas específicas e cronograma de atividades.
Senhoras e Senhores, também na sexta-feira,
Porto Alegre sediou o “Seminário Oportunidades para
a Juventude Negra”, quinto da série de debates promovidos pela SEPPIR na etapa preparatória da III Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (III
CONAPIR), que acontece de 5 a 7 de novembro, em
Brasília, sobre o tema Democracia e Desenvolvimento
por um Brasil Afirmativo.
Além de Porto Alegre, outras capitais sediaram
os debates: Salvador-BA tratou sobre “Representação
Política e Enfrentamento ao Racismo; Recife-PE discutiu “Trabalho e Desenvolvimento: Capacitação Técnica,
Emprego e População Negra”; São Paulo-SP abordou
“Desenvolvimento e Mulher Negra”; Belém do Pará discutiu “Territórios Tradicionais Negros: Desenvolvimento
e Enfrentamento ao Racismo”.
Sr. Presidente, passados 125 anos da promulgação da lei Áurea, o Brasil ainda busca a verdadeira
libertação do povo negro.
A democracia racial e o respeito as diversidades
sociais e culturais é um horizonte a ser alcançado.
Já fizemos muito, mas muito ainda precisa ser
feito. Lembro o Estatuto da Igualdade Racial e o sistema de cotas.
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Na forma regimental, Senador Paulo Paim,
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sua solicitação será atendida, e a Mesa também se
congratula pelos 70 anos da CLT – Consolidação das
Leis do Trabalho.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV
Senado e ouvintes da Rádio Senado, hoje vou abordar um tema que me emociona muito, embora tenha
sido quando eu era muito criança ainda, mas tenho
esse registro a fazer porque hoje comemora 58 anos
de existência o Município de Caracaraí no meu Estado de Roraima.
Na verdade, o Estado de Roraima, que veio de
um Território criado por Getúlio Vargas, passou a ter
como seu primeiro governador nomeado o Capitão
Ene Garcez dos Reis, que só chegou a Roraima – foi
criado em 41 –, mas só chegou a Roraima em 44, e
logo, no início de 45, ele tratou de formalizar alguns
itens estratégicos do ponto de vista administrativos.
E o principal deles, eu diria assim, foi nomear o
meu pai, que era servidor público do Serviço Especial de Saúde Pública, para administrador do porto
de Caracaraí, já que nessa época, nos anos de 1944
e 1945, o então criado Território Federal de Roraima
só tinha um Município, que era Boa Vista, a capital
atual. Meu pai ficou lá por cerca de dois anos, e eu
vivi, portanto, os primeiros anos da minha infância lá
em Caracaraí.
Quero cumprimentar todos os moradores daquela
linda cidade que, durante muito tempo, foi realmente
o porto principal que existia no Estado de Roraima, e
ainda continua, pela importância da sua capacidade
hídrica de navegação durante praticamente todo o ano.
O Município de Caracaraí foi o segundo Município criado, desmembrado do Município de Boa Vista, sede do
antigo Distrito de Caracaraí. É importante dizer que,
quando meu pai foi nomeado administrador do porto,
isso equivalia, mais ou menos, a ser o prefeito, o delegado. Enfim, só havia essa autoridade, que era a de
administrador do Porto de Caracaraí.
Hoje, 58 anos depois, nós vemos que é uma cidade pujante, um Município grande – ainda é o maior
do nosso Estado, apesar das subdivisões que já teve.
É um Município que tem pelo menos dois pontos bastante diferentes na sua geografia, porque ao norte,
onde fica a capital do Município, que é Caracaraí, nós
temos todo o Baixo Rio Branco. É um Município que
atravessa o Estado de leste a oeste e vai até o sul,
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fazendo fronteira com o Estado do Amazonas. Então,
é muito importante.
Eu sei que, tanto os mais antigos moradores de
Caracaraí que existem ainda lá, como os mais novos,
precisam de fato ser homenageados, porque, infelizmente, mesmo com a passagem do Território de Rio
Branco, que depois passou a se denominar Roraima,
mesmo com a sua elevação à categoria de Estado,
feito, aliás, de que eu tenho muito orgulho de ter participado, porque era Constituinte, encabeçamos um
movimento para a criação do Estado, tirando aquela
figura de Território Federal, cujos governadores eram
nomeados e, normalmente, eram pessoas que não
tinham ido uma vez sequer ao Estado.
Este primeiro Governador, Capitão Ene Garcez
dos Reis, era um homem da segurança de Getúlio
Vargas e, portanto, tinha a confiança e todo o apoio
do Presidente. Ele conseguiu, de fato, instalar ali um
modelo novo, que era o de Território Federal, diretamente subordinado à Presidência da República, e fazer todo o ordenamento e o planejamento da nossa
capital Boa Vista.
O Município de Caracaraí, por sinal, tem esse
nome derivado de uma espécie de gavião, que nós
conhecemos como caracará. Então, ficou denominado
de Caracaraí. Durante muito tempo, o Município ficou
como se fosse apenas um porto, que servia, principalmente, para os condutores do gado que era criado
lá, para levarem esse gado para a cidade de Manaus.
Durante muito tempo, a economia de Roraima se baseou, exatamente, nessa exportação de gado – portanto, de carne bovina – para o nosso vizinho Estado
do Amazonas.
Eu, depois de formado em Medicina, voltei para
Roraima e tive oportunidade de, algumas vezes, ir
atender lá no Município.
O novo prefeito eleito tem o sério desafio de melhorar as condições de vida dos habitantes daquela
região. Eu quero dizer que, embora tenha havido esse
esforço, muito ainda tem que ser feito por Caracaraí,
no que tange ao hospital que atende à população,
às escolas e, principalmente, àqueles moradores do
chamado Baixo Rio Branco, justamente onde ficam as
pessoas na fronteira com o Amazonas, que, às vezes,
têm muito mais contato com o Amazonas do que com
o Estado de Roraima. Mas o importante é dizer, neste
dia, que me congratulo com todos os habitantes do
Município. Relembro que tenho, realmente, esse vínculo por ter vivido lá os primeiros anos de minha vida.
Espero que, com uma administração competente do
novo prefeito, nós possamos, de fato, mudar.
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Eu tenho colocado, para o Município de Caracaraí,
muitas emendas, inclusive para asfaltamento e arruamento da cidade de Novo Paraíso, para a implantação de unidade de ensino descentralizada do Instituto
Federal de Ensino Tecnológico, na cidade próxima a
Novo Paraíso. Então, é importante que nós possamos
trabalhar para os Municípios do interior.
Há poucos dias, estávamos falando sobre a questão da redistribuição dos médicos no Brasil. É fundamental que nós tenhamos não só mais médicos por lá,
mas tenhamos também escolas que preparem melhor
os jovens, que são o futuro do Município e do Estado.
Ao mesmo tempo, neste ano, também coloquei recursos de emendas para várias áreas em que o prefeito
poderá trabalhar.
Mais importante mesmo do que cuidar desses
aspectos é que o prefeito, de fato, eleja prioritariamente a educação, a saúde, a segurança e a produção,
já que é um Município muito afeito tanto à pecuária
quanto à agricultura.
Eu gostaria, Senadora Ana Amélia, de pedir a
V. Exª a transcrição, na íntegra, da Lei 2.495, de 27
de maio de 1955, em que o Presidente da República
criou o Município de Caracaraí – repito, àquela época
nós éramos um Território Federal, subordinados diretamente à Presidência da República –, bem como os
dados históricos desse Município, para que fique, nos
Anais do Senado, o registro do aniversário do segundo
Município que foi criado no então Território Federal de
Roraima e que, hoje, completa 58 anos.
Quero, portanto, mandar um abraço especial a
todos os moradores daquele pujante Município e dizer
que é uma honra estar, aqui no Senado, cuidando de
coisas decisivas para o desenvolvimento de um município, como é o caso da UnED, a Unidade Descentralizada de Ensino, que levou a oportunidade para
aqueles moradores, para os filhos de agricultores e
de pescadores, poderem fazer um curso técnico mais
voltado para essa questão agropecuária e outros ramos. Com isso, a juventude pode ficar lá para estudar.
Espero que a nossa Universidade Estadual de
Roraima, que lá tem um campus, realmente invista mais
para que os jovens nem precisem sair de Caracaraí
para cursar uma faculdade e ser úteis ao seu Município.
Portanto, ao acabar, reitero, aliás, o pedido de
transcrição dessas 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 (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Mozarildo Cavalcanti, cumprimentos
também ao aniversário de emancipação.
Na forma regimental, a solicitação de V. Exª será
atendida.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Farei uso da palavra na condição de Líder do PP.
V. Exª, Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, eu subscrevi e encaminhei já à Mesa, em
nome da Bancada do PSDB, um requerimento de voto
de pesar, que seria encaminhado à família de Roberto
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Civita e a toda a Diretoria do Grupo Abril, com a expressão da nossa profunda tristeza pelo falecimento
ocorrido ontem.
Civita foi uma pessoa dinâmica, inovadora, inconformista, um homem profundamente inteligente e
sempre muito inquieto. Eu me lembro, Srª Presidente,
de uma cerimônia em que ele foi paraninfo de uma turma que se formava no curso de Comunicação, e ele
fez um discurso que defendia o fim da obrigatoriedade
do diploma para o exercício da profissão de jornalista.
E não foi pelo gosto de paradoxo, foi para afirmar, naquele discurso, um compromisso inarredável que ele
tinha com a liberdade de imprensa, a concepção que
ele tinha do jornalismo como uma atividade a ser desenvolvida sem qualquer tipo de peias, de limitações,

272

30548 Terça-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

seja do Estado, seja dos próprios imperativos econômicos das empresas jornalísticas.
Ele fundou, dirigiu, foi o editor da revista Veja,
que é a maior revista de informação e circulação semanal no Brasil e a terceira do mundo, além de outras
iniciativas à frente do Grupo Abril.
Eu quero, com esse requerimento de voto de
pesar, associar-me, assim como a minha Bancada, a
todos aqueles que lamentam profundamente a morte
desse grande homem que tanto serviu à Imprensa do
nosso País, Roberto Civita.
A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Senador Aloysio, quero dizer a V. Exª
que também há um requerimento de igual teor, no
mesmo sentido, da Senadora Ana Amélia. O Senador Renan também vai apresentar um requerimento.
Então, votaremos oportunamente, em globo, todos os
requerimentos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, com a permissão da Senadora Ana Amélia, eu gostaria também de
subscrever todos os requerimentos – da Senadora Ana
Amélia, do Senador Aloysio. E, em homenagem a Civita, apenas lembrar uma conversa que tive com ele,
algo que gravei para sempre como uma lição de vida.
Ao visitá-lo, ele me convocava à responsabilidade, a
uma participação política mais contundente, e dizia:
Veja o meu caso, eu administro 23 revistas no
Brasil, todas elas bem-sucedidas, todas elas
líderes. Eu tenho que retribuir a este País pelo
que me oferece o Brasil, e a retribuição que
eu posso oferecer é o combate implacável à
corrupção. Por esse motivo, Veja veiculou 18
páginas sobre o escândalo do Mensalão.
Uma afirmação que retrata bem o perfil, a personalidade e o caráter de Civita. Lamentamos, também,
profundamente, a sua ausência, uma lacuna impreenchível nesse enfrentamento contra a corrupção no
Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Com a palavra a Senadora Ana Amélia,
pela Liderança do PP.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Liderança. Com revisão da oradora.) – Caro Presidente
Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores, como
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jornalista, durante quatro décadas, tenho ainda um
compromisso maior de destacar que, nessas últimas
semanas, o Brasil perdeu dois grandes líderes da mídia brasileira: Ruy Mesquita, de O Estado de S. Paulo,
uma instituição respeitada no País e fora das nossas
fronteiras; e, agora, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Abril, Roberto Civita, que nasceu
em Milão, na Itália, filho de Victor Civita, visionário e
fundador do Grupo Abril, um dos maiores conglomerados de mídia e educação da América Latina.
Como já fizeram referência os Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Alvaro Dias, é preciso destacar
que Roberto Civita estava internado, desde fevereiro,
no Hospital Sírio-Libanês; faleceu, na noite de ontem,
por falência de órgãos e está sendo velado, hoje, em
Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.
Outro importante jornalista, como eu referi há
pouco, Ruy Mesquita, de O Estado de S. Paulo – um
dos veículos de comunicação mais sérios e respeitados do País –, também nos deixou na semana passada. Aos 88 anos, o incansável diretor também teve
papel relevante nos principais momentos da história
contemporânea do nosso País.
Cabe ressaltar também a capacidade gerencial
de Roberto Civita, responsável pela editora que publica sete das 10 revistas mais lidas no Brasil, entre
as quais Veja, a segunda maior revista semanal do
Planeta, com mais de um milhão de exemplares por
semana, e a revista Exame, uma referência para empreendedores brasileiros, políticos e também empreendedores internacionais.
Mais de 9,5 mil funcionários trabalham no Grupo
em negócios espalhados nas seguintes áreas: revistas, TV segmentada, educação, distribuição e logística, mídias digitais em elevadores e treinamento para
concursos públicos.
A holding publica 52 revistas para 4 milhões e 700
mil assinantes e cuida de mais de 80 sites, acessados
por 59 milhões de internautas.
Além dos benefícios econômicos para o País, o
empresário e editor sempre apoiou uma causa que
julgo essencial para o fortalecimento da democracia
e o desenvolvimento de qualquer nação: a liberdade
de expressão, o livre acesso às informações e o ato
independente de fazer comunicação.
Quando a Veja foi criada, o Brasil vivia uma ditadura. A primeira censura à revista ocorreu quando
o então presidente Arthur da Costa e Silva fechou o
Congresso Nacional e promulgou o Ato Institucional

MAIO DE 2013
Maio de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nº 5, o AI-5. Naquela época, um censor foi mandado à
redação para verificar que não haveria críticas à medida nas publicações da revista. Quando perguntaram o
que apareceria escrito na capa daquela semana, Civita
respondeu simplesmente: “Nada”.
Com muito prazer, concedo o aparte ao Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Apenas uma observação, Senadora Ana Amélia. Quando se vai do Salão Verde até o corredor das
Comissões da Câmara, há lá uma exposição de fotografias, fatos marcantes da política brasileira, e, nesse
corredor, é exibida uma foto que ficou célebre, uma
foto do Presidente Costa e Silva, sentado, solitário, no
plenário da Câmara, que ele acabara de fechar. Essa
foto foi publicada pela revista Veja e desencadeou uma
série de represálias por parte da censura, em relação
a esse órgão de imprensa. Apenas uma pequena observação nesse discurso tão bonito de V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Senador
Aloysio, isso ilustra muito bem o compromisso que a
família Civita – Vitor e Roberto – teve, e continua tendo,
com a liberdade e com os princípios éticos que devem
prevalecer num País sério, num País respeitado, aqui
e fora daqui da nossa fronteira. Então não é diferente
o comportamento do grupo, lá naquele momento do
regime fechado, quanto agora, com plena democracia,
ir buscar a fundo e verificar os desmandos e as coisas
ruins que acontecem no País, os malfeitos, como definem a nossa Presidente Dilma Rousseff.
Pois, diante da informação, o censor autorizou a
circulação da revista. A capa saiu sem qualquer palavra, com uma foto do Presidente Costa e Silva, sentado
em uma das cadeiras do Congresso vazio – como já
definiu V. Exª – quando o Exército mandou apreender
todos os exemplares da revista. Foram vários anos de
informações sendo submetidas à censura prévia, que
somente seria suspensa em 1976, dois anos após o
meu ingresso, como jornalista, no Jornal do Comércio de Porto Alegre, que completou 80 anos na última
sexta-feira.
Aliás, Ruy Mesquita, que faleceu há poucos dias
também, diante da censura, costumava publicar Os Lusíadas ou receitas culinárias. Ali era identificado que
naquele espaço houve censura pelo governo da época.
Nos 80 anos do Jornal do Comércio, em que trabalhei sete anos, no início da minha carreira, a empresa anuncia também, reafirma os seus compromissos
com a verdade, com a seriedade e com a credibilida-

273

Terça-feira 28 30549

de. Tive a honra de participar das comemorações, na
sexta-feira, na sede da Federação das Indústrias do
Rio Grande do Sul, do aniversário desse importante
veículo do meu Estado, fundado em 25 de maio de
1933 por Jenor Cardoso Jarros e Zaida Jayme Jarros.
O Jornal do Comércio de Porto Alegre comemorou 80 anos no sábado, coincidentemente no mesmo
dia em que se comemora o Dia da Indústria. Na ocasião, tive a notícia, pelo presidente do jornal, Mércio
Tumelero, de que uma nova sede será construída na
Avenida Pernambuco, em Porto Alegre, com uma área
de 6 mil metros quadrados. É a evolução que está
acontecendo nesse veículo tão importante, o Jornal
do Comércio, que fez uma inovação. Quando cheguei
ali, Senador Casildo Maldaner, as rotativas eram de
chumbo, pesadas, o linotipo tinha de montar as letrinhas, e hoje estamos com uma redação, no Jornal do
Comércio, inteiramente informatizada, e o jornal, que
era em preto e branco, hoje sai em cores.
Com prazer, concedo um aparte ao Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – Eu
já havia escutado, Senadora Ana Amélia, o Senador
Aloysio Nunes e também as referências do Senador Alvaro Dias em relação ao ocorrido com o Roberto Civita.
Nada melhor do que V. Exª, até pela sua experiência,
40 anos de luta nesse ramo, como grande jornalista.
(Soa a campainha.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Nós, catarinenses, queremos nos associar a V. Exª,
que veio do Rio Grande do Sul, está há muitos anos
em Brasília, é conhecida no Brasil inteiro nessa área,
para nos somarmos ao seu pronunciamento, no que diz
respeito ao Roberto Civita e à sua família, inclusive do
Ruy Mesquita, do jornal O Estado de S. Paulo. Quero
me somar à manifestação que V. Exª faz da tribuna,
que, sem dúvida alguma, agrega um grande significado em prol dessas duas personalidades.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Casildo Maldaner. Eu queria que
os dois apartes também fossem inseridos neste meu
pronunciamento.
Em uma das últimas entrevistas, quando o empresário Roberto Civita completou 50 anos à frente do
Grupo Abril, ele citou o escritor brasileiro, jurista e político que está aqui, nesta parede, Rui Barbosa sobre a
importância e a necessidade da imprensa, qualificando
a atividade como “vista da Nação”.
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Disse ele, repetindo Rui Barbosa:
“Através dela, a Nação acompanha o que se
passa ao perto e ao longe, enxerga o que lhe
malfazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam ou roubam,
percebe onde lhe alvejam ou nodoam, mede o
que lhe cerceiam ou destroem, vela pelo que
lhe interessa e se acautela do que a ameaça.”
É suficientemente forte e dispensa qualquer comentário adicional.
Quando perguntado sobre a fórmula mágica para
o sucesso, Roberto Civita afirmava que a leitura é a
receita mais simples para o conhecimento, a atualização permanente, o acesso ao mundo das ideias e a
compreensão da sabedoria.
Ele era a favor da leitura constante de tudo: folhetins, panfletos, livros, jornais, revistas, fichas de
receitas, anúncios, embalagens, bulas de remédio,
enciclopédias, dicionários, quadrinhos, discursos e
cartas de amor. Na avaliação do empresário, o hábito,
mantido por no mínimo 23 anos consecutivos, funciona
como um passaporte para o desenvolvimento – tanto
quanto a educação, eu acrescento.
Portanto, faço meu voto de pesar pela morte de
tão importante biografia para a liberdade de expressão no Brasil, lembrada hoje pelos principais jornais
brasileiros.
A propósito disso, gostaria de dizer que nós vamos ter em Porto Alegre um evento muito importante:
a Feira do Livro.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – E já que
Roberto Civita fez tanta referência e valorizou tanto
a leitura, de 1º a 17 de novembro nós teremos a 59ª
Feira do Livro de Porto Alegre.
Mais de 1,5 milhão de pessoas devem visitar a
feira, como falou há pouco o Senador Paulo Paim. A
estimativa é do presidente da feira deste ano, Osvaldo
Santucci Junior, que esteve, na semana passada, aqui,
no Senado, fazendo o convite aos Senadores do Rio
Grande do Sul e aos demais Senadores, junto com o
ex– presidente da feira Waldir Silveira.
É o evento mais antigo do gênero realizado no
País e um dos três mais importantes, o maior promovido ao ar livre no continente americano.
Queria dizer que, no ano passado, estive lá, na
Feira do Livro, para o lançamento da revista Em Discussão, editada pelo Senado Federal, que trouxe re-
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portagem sobre todo o trabalho, feito pela Comissão
de Assuntos Sociais, sobre os graves acidentes envolvendo motocicletas.
Como se trata de informação e de leitura, faço
questão de fazer esse registro, Sr. Presidente. (Interrupção do som.)
Eu queria, por fim, dizer que, em (Fora do microfone.) homenagem a esses dois grandes brasileiros,
Ruy Mesquita e Roberto Civita, e nós todos, leitores,
telespectadores, ouvintes de rádio estamos aguardando
também uma palavra muito importante do Presidente
da Caixa Econômica Federal para os esclarecimentos
necessários ao que aconteceu neste final de semana.
A Caixa é uma das instituições mais antigas do Brasil,
mais importantes, de maior credibilidade, administra
um programa que é, eu diria, a menina dos olhos, há
dez anos, do Governo – foi do Presidente Lula e, agora,
da Presidente Dilma. Não tenho dúvida do interesse
do Governo em fazer apuração muito acurada, muito
séria a respeito das denúncias do uso de boatos para
prejudicar o Bolsa Família. Mas foi muito complicada
a posição (...)
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – (...) divergente tomada pela instituição financeira em relação
à liberação dos recursos.
Então, eu espero e desejo que a Caixa Econômica
Federal preste essas informações, e, por isso, eu faço
referência, junto com esse pronunciamento, porque
falei sobre dois veículos que têm compromisso com a
verdade, com a apuração dos fatos. Isso é muito importante para o conhecimento de todos os brasileiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Tem V. Exª a palavra pela ordem.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Ao mesmo tempo,
Sr. Presidente, em que subscrevo os requerimentos
da Senadora Ana Amélia em homenagem a Roberto
Civita, eu gostaria também de apresentar um voto de
pesar pelo falecimento do Desembargador Lourival
Marques de Oliveira, cujo sepultamento aconteceu no
sábado, pela manhã, em Rio Branco. Em razão do seu
falecimento e dada a importância que ele teve para o
Tribunal de Justiça e também para a academia, principalmente para o curso de Direito da Universidade
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Federal do Acre, o Governo do Estado decretou luto
oficial por dois dias. O Estado do Acre perdeu um de
seus mais brilhantes filhos, uma pessoa que deu uma
grande contribuição ao Estado.
Lourival Marques de Oliveira nasceu em 10 de
dezembro de 1932, em Cruzeiro do Sul. Formou-se em
Direito pela Faculdade Nacional de Direito do Rio de
Janeiro. Foi o primeiro Procurador-Geral de Justiça do
Acre, fazendo parte da mesa de autoridades durante
a solenidade de instalação do Tribunal de Justiça do
Estado do Acre.
Em 16 de dezembro de 1964, foi nomeado para
exercer a função de Juiz de Direito Substituto Temporário da 1ª Seção Judiciária do Acre. Exerceu suas
funções jurisdicionais nas Comarcas de Xapuri e de
Rio Branco. Tomou posse no cargo de Desembargador no dia 7 de junho de 1974, sendo eleito para a
presidência do Tribunal de Justiça no biênio de 1981
e 1982. Aposentou-se no dia 25 de janeiro de 1983 e,
posteriormente, exerceu dois cargos públicos: um de
Secretário de Segurança Pública do Estado do Acre;
outro, de Prefeito da cidade de Senador Guiomard.
Lourival Marques de Oliveira foi personagem, protagonista e agente da história política e do Judiciário do
Estado do Acre nas últimas décadas e deixa um legado
ímpar para os filhos, netos e para as gerações futuras.
Muito querido e respeitado pela população acriana, dele me despeço com muito respeito e emoção,
por ter visto seu sepultamento junto com os seus filhos
e sua esposa, Dona Edir, pedindo aos meus nobres
pares do Senado Federal que aprovem esta justa homenagem que ora requeiro em nome de Lourival Marques de Oliveira.
Era o pedido, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Senador Anibal, V. Exª será atendido
na forma do Regimento.
Quero também dizer à Senadora Ana Amélia que
o pedido feito por S. Exª também será atendido na forma do Regimento.
Concedo a palavra, neste instante, ao Senador
Casildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti,
que preside a sessão; caros colegas, “Um olhar sobre
o futuro na redução de riscos em desastres naturais”.
Repito a frase: “Um olhar sobre o futuro na redução de
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riscos em desastres naturais”. Essa máxima foi a linha
condutora dos grandes debates travados em Genebra,
na Suíça, na semana passada, durante a 4ª Plataforma
Global de Redução de Riscos em Desastres Naturais,
onde tivemos a satisfação de representar esta Casa.
O conceito que permeou todo o evento, como
meta a ser alcançada, é a resiliência. Termo trazido da
física, significa, literalmente, a propriedade que alguns
corpos apresentam de retornar à forma original após
terem sido submetidos a uma deformação elástica.
Essa é a interpretação da Física. Adaptado à prevenção de desastres, traduz a capacidade de se recobrar
facilmente ou se adaptar às mudanças climáticas radicais. Em suma, preparar-se, com investimento em
prevenção, para evitar os desastres e, se eles vierem
a ocorrer, conseguir sobreviver a eles e recuperar-se
rapidamente.
Muito além do conceito, o mundo busca ações
concretas que possam garantir a expansão dessa capacidade – tarefa árdua, precisamos reconhecer. É
preciso ressaltar algumas informações:
– nos últimos 20 anos, os desastres naturais
afetaram 64% da população mundial;
– os prejuízos econômicos associados às catástrofes continuam crescendo a cada ano, em
todas as regiões;
– 95% das pessoas que morrem por desastres
são de países em vias de desenvolvimento. Vejam bem: 95% das pessoas que morrem por desastres vivem em países em desenvolvimento;
– as mulheres, crianças e idosos sofrem, desproporcionalmente, as maiores perdas;
– a maioria das perdas por desastres advém de
eventos recorrentes de pequena escala, principalmente relacionadas com os perigos climáticos;
– há uma lacuna permanente entre as políticas
e práticas nacionais de redução do risco de desastres.
Para reduzir as desigualdades no enfrentamento dessas questões, em 2005 foi assinado o Plano de
Ação de Hyogo. Foram 168 signatários, entre eles o
Brasil, que se comprometeram com a implementação
de um conjunto de ações, até 2015, que possibilitem a
formação de comunidades resilientes e a redução do
risco e do impacto dos desastres naturais.
As estratégias passam por cinco eixos fundamentais, que gostaria de enumerar:
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1) reconhecer o impacto dos desastres sobre a
vida, a economia e os meios de produção;
2) priorizar as políticas públicas para pessoas
em maior risco, mais pobres e marginalizados;
3) abordar também causas subjacentes de vulnerabilidade às catástrofes;
4) mobilizar o compromisso político;
5) promover parcerias e a participação efetiva
da sociedade.
Outro vetor fundamental nas políticas de construção da resiliência é a educação. Somente através
da formação permanente de uma cultura que introjete
os princípios da prevenção e da resposta adequada
aos desastres, garantiremos um futuro mais seguro.
No Brasil, apesar das dificuldades, estamos trilhando o caminho adequado, transformando, pouco
a pouco, um antigo paradigma. Percebemos, enfim,
que é mais eficaz e econômico investir em ações de
prevenção do que posteriormente, na resposta. Ainda
não alcançamos o equilíbrio desejado, mas perseguimos o caminho.
O Coronel Humberto Vianna, Secretário Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, que liderou a comitiva brasileira no encontro em
Genebra, apresentou as principais ações do Governo
Federal, como o Plano Nacional de Gestão de Riscos e
Respostas, que prevê investimentos de R$18,8 bilhões
até 2014, o cartão da Defesa Civil, e outras ações.
Ainda faltam, contudo, recursos. Não apenas ao
Governo Federal, mas principalmente verbas descentralizadas, que atendam às necessidades de Estados
e Municípios brasileiros. Tivemos a oportunidade de
apresentar, em um fórum que reuniu parlamentares
de 40 diferentes nações, a proposta de contribuição
das seguradoras. Através de uma ferramenta que podemos chamar de “transferência de risco”, as seguradoras contribuiriam com 1% do valor de cada seguro
eletivo adquirido no País. Com isso, teriam significativa
redução no pagamento de indenizações, uma vez que
o investimento reduziria a ocorrência de desastres. O
valor permitiria uma arrecadação, em valores atuais,
de aproximadamente R$2,5 bilhões, que seriam repartidos, em três medidas iguais, entre a União, os
Estados e Municípios.
A proposta, de nossa autoria, já tramita nesta
Casa e mereceu a simpatia de parlamentares e organizações internacionais presentes ao encontro. Aliás,
despertou, sentiram que valeria a pena partir para alguma coisa nessa direção.
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O encontro em Genebra apresentou novos rumos
e alternativas viáveis na construção da tão sonhada
resiliência. Além disso, nos deu a certeza de estarmos
apostando no caminho certo: muitas das nossas propostas já constavam do relatório que apresentamos no
fim de 2011, fruto dos trabalhos da Comissão Especial
de Defesa Civil desta Casa, presidida, à época, pelo
nosso companheiro o Senador Jorge Viana.
Antes de concluir, abro um pequeno parêntese
para agradecer o apoio logístico fundamental à nossa delegação, feito com muito carinho e competência
pelo Ministro Conselheiro João Almeida, que atua na
missão permanente do Brasil junto ao escritório da
ONU na Suíça. Tivemos também a grata oportunidade
de visitar a diplomata que hoje chefia a representação
brasileira junto à Organização Mundial do Comércio,
a catarinense Márcia Donner Abreu. Nascida em Florianópolis, é filha do reconhecido Prof. Alcides Abreu,
que tantos serviços prestou à Santa Catarina. Com a
posse de Roberto Azevêdo na presidência da OMC,
Márcia assumiu o comando de nossa representação e
somará esforços na construção de melhores relações
comerciais para o nosso País.
Gostaria de destacar ainda as presenças, em
Genebra, do Deputado Federal Glauber Braga – que
foi relator da Comissão de Defesa Civil na Câmara dos
Deputados – e do Deputado Estadual Jean Kuhlmann,
que desempenhou igual função na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Que essa união de esforços, caro Presidente e
caros colegas, somada à consciência da necessidade de construir um futuro mais seguro, permita que
as mudanças legislativas fundamentais sejam implementadas e transformem-se em ações preventivas. Só
assim construiremos, verdadeiramente, a resiliência.
Essas são as reflexões, Sr. Presidente e caros
colegas, que não poderia deixar de trazer na tarde de
hoje, depois de termos a honra de participar, representando esta Casa, desse encontro, que é de correção,
é de enfrentar riscos, é de analisarmos como vamos
tratar o que é melhor para o Brasil, o que há de melhor
no mundo para podermos aplicar também no nosso
País, e qual é a contribuição que podíamos levar daqui
também para trocarmos idéias.
Entendo que vale a pena nós nos esforçamos,
não cruzarmos os braços e procuramos encontrar caminhos que evitem essa sequência de problemas que
nós enfrentamos a todo instante no País, em diversas
regiões, e não só no meu Estado, não só no Rio, em

MAIO DE 2013
Maio de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

São Paulo, em Minas, mas no Brasil inteiro. Ou são
as chuvas no Sul ou é a seca no Nordeste que nós
estamos a enfrentar. E nós precisamos nos estruturar e nos prevenir, fazendo com que a Defesa Civil no
Brasil, não só a nacional, no Ministério da Integração,
mas a Defesa Civil nos Estados e, principalmente, Sr.
Presidente, as defesas civis localizadas nos Municípios tenham condições de enfrentar os riscos e de se
prepararem para isso, prevenindo-os. Aí, sim, nós estaremos equiparados ao primeiro padrão no mundo,
e o Brasil estará preparado para enfrentar isso, o que
será muito melhor não só para as pessoas, mas para
os nossos bens, para as entidades.
Esse é o caminho de que não podemos nos esquecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente e caros colegas.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante,
ao Senador Alvaro Dias, do PSDB do Paraná, como
orador inscrito.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nos últimos dias, um episódio lamentável chamou a atenção
do Brasil e ganhou espaço significativo na imprensa
nacional, revelando, como última obra do Governo Federal, um tríptico que poderia ser intitulado de má gestão,
mentiras e suspeitas, isso retratando um itinerário de
irregularidades na gestão do Programa Bolsa Família.
Nós tivemos, assim que o fato foi noticiado, declarações da Presidente da República e de outras autoridades de Governo.
A Presidente Dilma classificou o episódio de desumano e criminoso – constatação óbvia e inequívoca
–, praticado por “gente do mal”, nas palavras do ex-Presidente Lula, e de “terrorismo eleitoral”, pelo Presidente do Partido dos Trabalhadores.
O que não estava previsto nesse script era o
fato de a Caixa Econômica Federal ter emitido declarações contraditórias, caracterizando pouco zelo com
a verdade.
O jornal Folha de S.Paulo revelou que a Caixa
alterou sem aviso prévio o calendário de pagamento
na véspera da disseminação do boato, o que gerou
filas e tumulto em agências de 13 Estados no último
final de semana.
Mas, Sr. Presidente, o nosso objetivo na tribuna
é, mais do que formular a crítica já enfatizada nos últimos dias, anunciar providências. Nós já protocolamos,
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pela manhã, um requerimento na Comissão de Meio
Ambiente, Fiscalização e Controle, convidando o Presidente da Caixa Econômica Federal para depoimento
no Senado, a fim de que ele possa ser questionado
sobre esse episódio. A outra providência é a representação. Nós já protocolamos, também, há pouco, na
Procuradoria Geral da República a representação para
apurar responsabilidades cível, penal e administrativa.
Se a Presidente Dilma afirma ter ocorrido crime
– taxativamente enunciou que o fato foi criminoso –,
se houve crime, há, necessariamente, criminosos. É
preciso buscá-los, identificá-los e responsabilizá-los
civil e criminalmente. Esse é o objetivo dessa representação. Aqui está a primeira nota de esclarecimento
sobre a suspensão do Programa Bolsa Família, nota
divulgada pela Caixa Econômica Federal no dia 18 de
maio. Essa é uma das notas.
Depois, no dia 24 de maio, outra nota. O teor delas já é conhecido, houve divulgação. E nós estamos
convocando o Ministério Público para apurar se houve
falsidade ideológica. Se há informação falsa em nota
oficial da Caixa Econômica Federal, temos de invocar
o art. 299, do Código Penal, que diz:
Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante: [...]
É evidente que a nota pública, um documento
oficial, emitida pela Caixa Econômica Federal tinha
por objetivo muito mais que desmentir boatos, mas
especialmente, como se pode perceber, excluir-se de
qualquer responsabilidade civil, administrativa ou criminal pelos tumultos ocorridos e que somente foi possível constatar após a publicação da notícia pelo jornal
Folha de S.Paulo, tendo isso levado a uma retratação
sobre a verdade dos fatos.
O que consta na investigação superficial dos fatos é que membros da alta administração do banco
podem ter contribuído direta ou indiretamente para
um prejuízo patrimonial de grandes proporções não
somente para empresa estatal, mas, sobretudo, para
milhares de famílias criminosamente afetadas pelos
boatos e pela antecipação irresponsável do calendário
de pagamentos, sem a menor publicidade institucional ou individualizada, além de possivelmente terem
praticado atos criminosos por faltarem com a verdade.
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O que nós estamos requerendo com essa representação?
Primeiro, a imediata abertura de procedimento
administrativo competente para investigação penal
e cível, bem como judiciais, a fim de apurar a materialidade e autoria dos fatos penais que vieram a ser
tipificados e os ilícitos cíveis e administrativos apontados; segundo, oportunamente se assim entender o
Procurador e o Ministério Público, o oferecimento de
denúncia criminal em face da conduta possivelmente
antijurídica dos envolvidos, para que seja promovida
a respectiva e necessária ação penal que os fatos reclamam e, concomitantemente, abertura de inquérito
civil administrativo, a fim de apurar responsabilidades
civis e políticas pela eventual prática de atos de improbidade administrativa pelos envolvidos.
Sugere-se desde logo, caso comprovadas as denúncias e após o aprofundamento das investigações,
seja requerida judicialmente a aplicação das sanções
previstas no art. 12, inciso I, da Lei no 8.429, quais sejam: perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos e, especialmente, o ressarcimento ao Erário
dos danos causados ao patrimônio público, nos termos do art. 18 do citado diploma legal, inclusive perda dos valores acrescidos ao patrimônio dos envolvidos e pagamento de multa civil, além da proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de dez
anos, além das penas restritivas decorrentes de comprovada improbidade administrativa, sem prejuízo das
penalidades criminais, adotando-se especialmente em
caráter preventivo o sequestro de bens respectivos.
Essa é a consequência da representação que estamos formulando, assinada por mim e pelo Senador
Aloysio Nunes Ferreira Filho, e protocolada há poucos
minutos junto à Procuradoria Geral da República, como
providência irrecusável para a oposição.
Esse fato revela desvios visíveis na aplicação
dos recursos do Bolsa Família, além, evidentemente, do que significou o fato em si, pois a Ministra dos
Direitos Humanos utilizou-se do episódio para tentar,
desonestamente, incriminar a oposição. A pergunta que
faço: e agora? Depois que se constata ter sido esse
fato oriundo das ações do próprio Governo, da gestão
temerária do Programa Bolsa Família, ou da inconsequente postura de dirigentes da Caixa Econômica Federal, depois que isso fica visível, qual a consequência
das declarações irresponsáveis de uma Ministra, im-
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putando à oposição responsabilidade por esses fatos
ditos pela Presidente da República como criminosos?
Eu gostaria de saber qual a providência que adotará a Presidente Dilma a respeito dessa equivocada,
lamentável e irresponsável afirmação de uma Ministra
de Estado, que não tem o direito à imaturidade, à precipitação, especialmente porque o Ministro da Justiça
já havia anunciado a necessária investigação para
apurar responsabilidades.
Portanto, resumindo as providências que a oposição adota no dia de hoje: queremos ouvir o Presidente
da Caixa Econômica, e isso é elementar, é função do
Senado Federal, e queremos que o Ministério Público
e que a Procuradoria Geral da República adotem os
procedimentos judiciários cabíveis no caso, para responsabilização civil e criminal, se eventualmente responsáveis forem identificados pelos males causados
nessa operação estapafúrdia, que proporcionou um
grande impacto em milhares de famílias neste País.
Eu quero destacar que esse fato foi também importante para apresentar indícios de desvios. Vi, no
Jornal Nacional, da Rede Globo, uma senhora simpática, bem vestida, com um vistoso brinco, bijuteria
de boa qualidade é o que apresentava, afirmando o
seguinte: “Olha, eu fui depositar o dinheiro do meu
marido na caderneta de poupança e aproveitei para
retirar o Bolsa Família. Ora, coloquei o cartão e saíram dois meses de pagamento dos benefícios do
Bolsa Família.”
Esta afirmação, no Jornal Nacional, para todo o
País, denunciou pelo menos duas irregularidades num
só depoimento, numa única ação. Primeiramente, porque uma família que tem recursos para depositar na
caderneta de poupança não estaria autorizada a se
inscrever como beneficiária do Bolsa Família e, de outro
lado, a denúncia de que o cartão acabou sacando dois
meses e não se sabe por quê, liberando dois meses
dos benefícios do Bolsa Família sem se saber por quê.
Enfim, caberia pleitear, novamente do Tribunal
de Contas da União, uma auditoria ampliada para
verificar a existência de desvios de recursos do Programa Bolsa Família. São inúmeras as denúncias. Eu
recebi, por exemplo, denúncia de um funcionário da
Caixa Econômica Federal, que prefere o anonimato,
por razões óbvias, que sugere um cruzamento de informações entre os beneficiados pelo Bolsa Família
com os beneficiados do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço. Alega, esse funcionário da Caixa Econômi-
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ca, existirem irregularidades na liberação de recursos
do Bolsa Família.
Registro, igualmente, que um ex-gestor do Bolsa
Família informa que, na etapa de inserção, entrada de
informações no Cadastro Único de Informação, da versão 7, incorporada em 2011, ocorrida no âmbito dos
Municípios, é patente a fragilidade dos dados inseridos,
considerando que são introduzidos em uma moldura
autodeclaratória. Esse episódio deverá ensejar uma
reavaliação nos moldes da fiscalização e filtros existentes no Programa: vulnerabilidades quanto a fraudes.
Estou citando, portanto, dois fatos, dois depoimentos, o de um funcionário da Caixa Econômica e
o de um ex-gestor do Programa, para sustentar a necessidade de uma ampla auditoria no Programa. Todos
nós sabemos de outras denúncias, como as de que
proprietários de veículos são inscritos e recebem o Bolsa Família, que familiares de políticos, de Vereadores,
especialmente, recebem o Bolsa Família. São tantas
as denúncias que nos levam, certamente, a concluir
ser necessária uma revisão completa do Programa
Bolsa Família, sob pena de estarmos avalizando o
desperdício, o desvio de milhões de reais de recursos
públicos por essa via.
Portanto, Sr. Presidente, nós esperamos que
as providências que estamos sugerindo possam ser
adotadas.
Nós sabemos que nem sempre ações promovidas
pela oposição apresentam resultados. Eu poderia enumerar alguns fatos. Qual foi a conclusão do inquérito
sobre o dossiê elaborado na Casa Civil da Presidência
da República há alguns anos? Qual foi o resultado do
inquérito policial referente àquele episódio da Receita Federal que envolvia a funcionária do órgão, Lina
Vieira? Qual foi o resultado do inquérito a respeito dos
aloprados que foram encontrados com R$1,7 milhão
numa mala num hotel em São Paulo?
A não ser o mensalão, certamente todos os outros
escândalos, todos os outros episódios acabaram caindo no esquecimento sem uma solução cabal e definitiva, sem uma conclusão que oferecesse à sociedade
brasileira resposta as suas aspirações em relação à
questão ética neste País.
Nós esperamos que esse fato possa ser elucidado e que, se houve um crime, como disse a Presidente Dilma, os criminosos sejam apontados e responsabilizados.
Mas eu gostaria também, Sr. Presidente, aproveitando os três minutos que me restam, de fazer uma
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rápida abordagem sobre outro fato que teve grande
impacto na opinião pública brasileira nos últimos dias:
o anúncio feito pela Presidente Dilma, na África, por
ocasião dos 50 anos da União Africana, do perdão
de dívida externa de 12 países africanos no valor de
R$840 milhões.
Há que se discutir as razões desse perdão, sim.
Mas, preliminarmente, discute-se o procedimento adotado. Cabe ao Senado, primeiramente à Comissão de
Assuntos Econômicos, depois ao Plenário da Casa,
aprovar ou rejeitar proposta do Executivo referente ao
perdão de dívida.
Nesse caso, a Presidente anunciou como fato consumado, ou seja, o Brasil está perdoando a dívida de
dois países africanos no valor de R$840 milhões. Mas
a Presidente estaria autorizada legalmente a fazer esse
anúncio como se fosse um fato consumado?
É evidente que o Governo tem plena confiança
no comportamento da Base aliada no Senado Federal.
Nunca teve dificuldade, sempre aprovou o que desejou
e, nesse caso, certamente, conta com a condescendência da Base aliada para aprovar...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...
aquilo que já foi anunciado como um fato consumado,
ou seja, coloca o Senado Federal, mais uma vez, como
a Casa da chancela, a Casa do aval sem discussão, a
Casa do amém. Tem-se como definitivo que o Senado
Federal dirá “sim” às propostas do Executivo de perdão
dessas dívidas aos países africanos.
Portanto, nessa hora, sem discutir questão de mérito, sem discutir as razões desse perdão, temos que
discutir o respeito ao Senado Federal. E, nesse caso,
respeito não houve. O que há é a submissão exigida.
O que há é a definição, o conceito de que o Senado
existe para chancelar as imposições do Poder Executivo.
É por isso que o Ministro Joaquim Barbosa teve
razão ao fazer as afirmações que fez, e com ele concordei prontamente, porque tenho repetido insistentemente que esta Casa transformou-se no almoxarifado
do Poder Executivo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste momento,
como oradora inscrita, à Senadora Vanessa Grazziotin,
do PCdoB do Amazonas.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, só pediria a V. Exª, porque me esqueci, que
considere lida essa representação e autorize a consignação nos Anais do Senado Federal dessa representação protocolada na Procuradoria-Geral da República.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – V. Exª será atendido na forma do Regimento, Senador Alvaro Dias.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiros
e companheiras, na sexta-feira da semana passada,
durante a sessão da manhã, eu ainda vim aqui ao
plenário para participar da sessão não deliberativa
e falei que, naquele momento, estava me deslocando para a cidade de São Paulo a fim de participar de
uma reunião com os membros – não a diretoria, mas
os membros – do CGI, que é o Conselho de Gestão
da Internet no Brasil.
Lá, Sr. Presidente, fui recebida e percebi, com
muito entusiasmo, por todos os conselheiros, que veem
na possibilidade de o Parlamento contribuir nessa luta
algo grandioso, algo fenomenal. Eu poderia aqui citar
o nome de todos os conselheiros, mas quero saudar
todos ao cumprimentar o Secretário Executivo, Dr.
Hartmut Glaser.
Estive com eles todos em reunião, por algumas
horas, debatendo, obviamente, o assunto principal, o
amazon – de que vou voltar a tratar, aqui desta tribuna –, mas discutimos uma série de outras questões
ligadas à Internet, questões importantes em relação
ao trabalho que o CGI desenvolve e quais são seus
pleitos em relação a essa área.
O assunto principal, Sr. Presidente, é o pedido
da empresa americana Amazon para ter o registro –
que, se assim ela conseguir, será exclusivo – do nome
genérico amazon. E a nossa posição, a posição oficial
do Governo brasileiro, assim como a dos governos
dos sete países que compõem a Amazônia global, é
contrária a esse pedido de domínio exclusivo do termo
amazon pela Amazon, uma empresa norte-americana.
Sr. Presidente, pude, durante a reunião, tomar
conhecimento mais detalhado do processo, que se
arrasta já há algum tempo, dentro do ICANN, instituto
responsável, internacionalmente, por expedir, conceder a licença para nomes e números na Internet – eu
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aqui me refiro a nomes genéricos. E essa matéria ainda
será decidida por esse instituto.
Sr. Presidente, esse instituto é uma empresa
sem fins lucrativos, mas americana. É ele que decide
acerca da concessão das denominações genéricas
para a Internet.
É óbvio que, até agora, todo o histórico da ICANN
é de ouvir os órgãos auxiliares; e a ICANN possui três
órgãos auxiliares, entre eles, aqueles que cuidam de
países, Sr. Presidente.
É importante destacar que a ICANN, mesmo
sendo americana, tem levado muito em consideração
a opinião desses três órgãos de assessoria que giram
em torno da empresa. Um desses órgãos de assessoramento é o GAC.
O GAC, Sr. Presidente, vem a ser o órgão de assessoramento que defende os interesses de nações,
de países e de regiões. E, há algum tempo, o GAC
aprovou uma resolução, internacionalmente, dizendo
da necessidade de se protegerem nomes de países,
nomes de cidades e até nomes de regiões. Essa foi
uma resolução genérica, aprovada pelo GAC, que, repito, é um órgão consultor da ICANN.
E, dentro desse espírito, desse aspecto, entendemos todos nós que o termo amazon estaria protegido
e que não haveria possibilidade de a ICANN conceder
essa denominação genérica a uma empresa privada,
visto que o nome amazon está diretamente ligado a
sete países e não só uma região, que tem, em si, povos indígenas, uma cultura, uma tradição. Temos, aqui,
além de mim, mais dois outros Senadores da Região
Norte, da Amazônia: Senador Mozarildo, com quem
já debatemos o assunto na sexta-feira passada; e o
Senador Anibal, que vem do Estado do Acre.
Nós conversamos a respeito do processo que
se desenvolve no âmbito da ICANN. A Amazon.com,
empresa americana, defende-se dizendo que a denominação amazon não tem nada a ver com a Amazônia.
Errado! Ela faltou com a verdade perante a direção da
ICANN, porque, lendo todo o histórico da empresa Amazon, a bibliografia do seu criador, nós vamos encontrar
rapidamente que foi exatamente a Região Amazônica
que inspirou aquele empresário – competente, temos
que reconhecer – a colocar o nome Amazon na sua
empresa, que hoje é conhecida no mundo inteiro não
só pela comercialização de livros, mas também pela
comercialização de vários produtos. Ou seja, aqueles
que são contrários à concessão do termo genérico
amazon à empresa Amazon já levantaram todos os
dados e descobriram isso.
Então, Sr. Presidente, a conclusão a que nós
chegamos é que não basta um envolvimento do Poder Executivo nesta questão. Não basta o País, não
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basta o Governo, representando a Nação – isso já foi
feito –, dizer-se contrário a essa medida. É preciso
que façamos uma mobilização no Parlamento brasileiro, Senador Mozarildo, mas também é preciso que
façamos uma mobilização, Senador Anibal, na própria
Internet, envolvendo o povo da nossa região, envolvendo o povo brasileiro.
E já está em curso a formatação de uma petição
que, a princípio, foi elaborada pelo Idec, que tem assento também no CGI, Comitê Gestor da Internet no
Brasil. O Idec já abriu esse sítio na Internet para que
façamos a petição e as pessoas possam votar e, neste momento, está sendo reformulado para que possa
atingir um número muito grande de pessoas. Essa é
uma forma de a população se envolver nessa luta.
Outra forma de a população se envolver na luta
são as entidades, como o GTA, que é o Grupo de Trabalho Amazônico, por exemplo, que envolve todas as
organizações indígenas da Amazônia brasileira, todos
os grupos – centrais sindicais, sindicatos, entidades juvenis, entidades de mulheres, entidades comunitárias
–, para encaminharem manifestações, moções contrárias à ICANN, contrárias à pretensão da Amazon.com.
E eu aqui quero me recordar do seguinte fato:
não há uma similaridade direta, mas, sim, indireta e
muito forte. Tão forte que poderíamos até considerar
direta quando, num passado não muito distante, uma
empresa japonesa tentou patentear dois nomes: o
cupuaçu – não só os nomes, o próprio conteúdo do
nosso fruto – e o açaí. E o fizeram, patentearam. Foi
preciso que o Ministério das Relações Exteriores lutasse, travasse uma guerra dura para que essas patentes
fossem canceladas, e efetivamente foram canceladas.
Agora não se trata de patentes, Senador Anibal,
trata-se de um domínio genérico exclusivo na Internet. Para que todos possam entender melhor do que
eu aqui falo: hoje, nós temos pouco mais do que duas
dúzias de domínios genéricos da Internet no mundo
inteiro. O que são domínios genéricos? São: .com;
.org; .gov; .net – é isso. Este é um domínio genérico:
o ponto alguma coisa.
Pois existem quase dois mil pedidos, mais de um
mil e novecentos pedidos para novos termos genéricos, e, entre eles, está o pedido da empresa Amazon
para utilizar amazon como termo genérico. A Amazon,
todos nós sabemos, ela não pede apenas na língua
inglesa, ela pede em todas as línguas – na chinesa,
em português, em espanhol – o domínio genérico exclusivo amazon.
Então, não creio que isso aconteça, porque estou
muito otimista nessa campanha que não só o Brasil
desenvolve, mas todos os países da Amazônia, o que
fará com que as pretensões dessa empresa privada
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sejam paralisadas. Por exemplo, se o Estado de Roraima quisesse colocar Roraima.amazonas, teria que
pagar à empresa privada americana Amazon para utilizar esse termo genérico.
Então, eu creio que a reunião foi boa, e todas as
deliberações que lá nós tomamos. Durante a reunião,
eu citei inclusive o próprio Senador Mozarildo, que já
havia manifestado a sua disposição em participar desse movimento que é um movimento muito importante.
Nós, em nossas páginas, temos que ter um link para
que as pessoas entrem e possam votar contrariamente à pretensão da Amazon, uma empresa privada, de
poder usar com exclusividade um nome que é nosso,
um nome que é dos povos tradicionais, um nome que
pertence a uma região, não a um país somente, como
o Brasil, mas a oito países, um conjunto de oito países.
Se falarmos do ponto de vista comercial, vamos rapidamente entender o porquê, a pretensão da
empresa Amazon, lá atrás, quando da sua formação
enquanto empresa, escolher o nome da região mais
rica do Planeta para a sua empresa. E hoje quer o domínio desse nome, porque muitas pesquisas mostram
que a Amazônia, hoje, é um dos termos mais fortes
do Planeta.
O Brasil já não é mais conhecido somente como
o país do futebol. Claro que ainda somos conhecidos
por isso, mas não como éramos no passado, com exclusividade. O Brasil, hoje, é conhecido pela sua Amazônia, por ser o detentor da maior floresta tropical do
Planeta. Não é à toa que vemos pelas farmácias, pelas
drogarias, pelas lojas de cosméticos, vários cosméticos, sabonetes, xampus, cremes, tudo com o termo
amazon, porque isso confere legitimidade ao produto,
não há dúvida nenhuma.
Então, do ponto de vista comercial, o que a empresa Amazon quer, como se diz no linguajar popular,
é fazer um gol de placa. Entretanto, ela não pode fazer
um gol de placa utilizando uma denominação que é
nossa, utilizando um nome que é dos brasileiros, que
é dos colombianos, que é dos venezuelanos, que é
dos bolivianos, enfim, dos oito países que compõem
a Amazônia global.
No dia 3 de maio, numa reunião no Equador, os
oito chanceleres, os oito Ministros de Relações Exteriores dos países amazônicos assinaram uma carta, já
encaminhada à ICANN, posicionando-se contrariamente a essa medida. O próprio CGI já tem um manifesto
posicionando-se contrariamente a essa iniciativa, a
essa tentativa. Mas é preciso, eu repito, que no Brasil
desenvolvamos um grande movimento, um movimento
popular em defesa da terminologia da nossa Região.
E não permitamos que os interesses de uma empresa
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privada se sobreponham aos interesses de oito nações
do Planeta, inclusive do Brasil.
Então, Sr. Presidente, deverei conversar, ainda
esta semana, com o Deputado Bala Rocha, Deputado Federal pelo Estado do Amapá, que, na semana
passada, assumiu como Coordenador da Bancada da
Região Norte. Tenho certeza absoluta de que nós do
Senado, da Câmara dos Deputados, seremos capazes,
sim, de contribuir para que esse movimento de entidades, esse movimento da própria população aconteça, e
nós tenhamos vitória nessa próxima reunião da ICANN.
E vai acontecer uma reunião importante agora,
em meados do mês de julho, na África do Sul. Representantes do Brasil, do Ministério das Comunicações,
do Conselho Gestor da Internet deverão participar e
levarão a nossa posição. Agora, é importante que eles
todos estejam amparados num forte movimento popular, para que possamos garantir a nossa vitória internacional e, assim, não permitir que alguém use com
exclusividade uma terminologia que é nossa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, pela manhã,
esta Casa realizou uma sessão solene em homenagem aos 70 anos da CLT, que é a Consolidação das
Leis do Trabalho.
A CLT, que foi criada através de um decreto assinado no dia 1º de maio de 1943, pelo então Presidente Getúlio Vargas, perdura até hoje, porque é uma
lei que procura regular as relações de trabalho entre
empregadores e empregados, entre patrões e trabalhadores, entre aqueles que detêm os meios de produção
e aqueles que não detêm nada além da sua própria
força de trabalho.
É um momento muito especial. Aliás, este é um
ano especial porque comemoramos esses 70 anos de
direitos dos trabalhadores.
E eu quero lembrar, exatamente neste ano da comemoração desses 70 anos dos direitos dos trabalhadores, que o Congresso Nacional – esta Casa, assim
como a Câmara dos Deputados – teve a coragem de
aprovar uma emenda constitucional que estende todos
os direitos às trabalhadoras domésticas, ou seja, às
empregadas e aos empregados domésticos.
Isso é muito importante porque a CLT, que vigorava para a grande maioria, mas para alguns ainda não,
no Brasil agora passa a vigorar para uma parcela importante de trabalhadoras, porque mais de 90% são mulheres, que trabalham como empregadas domésticas.
Então eu penso, Sr. Presidente, que comemorar 70 anos de luta da CLT não deve ser feito apenas
com pronunciamento, mas deve ser feito com ações
concretas de defesa da lei, porque a defesa da lei é a
garantia de defesa do próprio direito do trabalhador.
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Quero dizer que não são poucas as vezes que o
Congresso Nacional enfrentou votações de matérias
que visassem flexibilizar direitos dos trabalhadores,
que visassem diminuir os direitos dos trabalhadores.
Eu quero destacar, e repito com certa frequência isso aqui, porque entendo como simbólica não só
a iniciativa, a tentativa de retirar direito de trabalhadores, mas simbólica a forma como os trabalhadores e
trabalhadoras brasileiras reagiram naquela época. Eu
me refiro ao ano de 2001, quando o Presidente da República era Fernando Henrique Cardoso, que enviou
um projeto de lei para a Casa com um único artigo,
mas um único artigo acabava com uma lei que hoje
completa 70 anos, porque esse projeto aparentemente
singelo dizia que o negociado deveria prevalecer ao
legislado. Ou seja, com exceção dos direitos garantidos
na Constituição, inscritos na Constituição, os demais
direitos, todos eles, todos eles, Sr. Presidente, estariam
sujeitos a negociação. Era o fim literal da Consolidação
das Leis do Trabalho no Brasil.
Mas os trabalhadores se mobilizaram de norte
a sul do País, em todos os rincões, nas grandes, nas
pequenas cidades, nas grandes, nas pequenas empresas, e eles vieram a Brasília e aqui realizaram aquela
marcha que ficou conhecida como a Marcha dos Cem
Mil, uma grande, uma das maiores manifestações que
eu já vi aqui em Brasília. E foi por essa manifestação,
não tenho dúvida nenhuma, assim como a manifestação de muitos Parlamentares, Deputadas, Deputados,
Senadores, Senadoras, alguns, até, que participavam
do Bloco de Apoio ao Governo Federal da época, repito,
do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, muitos
se manifestaram contrários, que conseguimos não só
defender a CLT, mas mantê-la da forma como está hoje.
Foi, portanto, uma dura batalha.
Sr. Presidente, nesse dia em que realizamos
essa sessão solene, também nos reportamos ao Dia
do Trabalhador, porque a CLT foi assinada exatamente
no dia 1º de maio. Eu quero, aqui, antes de encerrar o
meu pronunciamento, dizer que, além da defesa permanente da CLT, eu me alinho, e o meu partido o PCdoB
também, à luta dos trabalhadores. E hoje a principal
pauta dos trabalhadores brasileiros se concentra em
algumas cinco ou seis reivindicações.
A primeira delas é a diminuição da jornada de trabalho para 40 horas semanais. Dizem os patrões que,
se isso acontecer, o custo Brasil vai ampliar. O custo
Brasil não é o custo do trabalhador. Se observarmos
a participação da folha ou do trabalhador na composição de gastos de uma empresa, veremos que esse
percentual é muito pequeno ainda.
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E um trabalhador que tem uma jornada menor,
menos exaustiva, é um trabalhador mais bem preparado, mais bem qualificado.
Então, essa é uma bandeira muito importante.
Lembro que a PEC, de autoria dos Senadores,
que à época eram Deputados, Paulo Paim e Inácio
Arruda, do meu Partido, está pronta para ser votada
no plenário da Câmara dos Deputados.
Outro projeto defendido é a igualdade de oportunidade no mercado de trabalho entre homens e mulheres.
Há também um projeto pronto para ser votado no
plenário da Câmara importante nesse sentido, que garante de fato a não discriminação da mulher no mundo
do trabalho, que, apesar de ser crime previsto em lei,
muito ocorre ainda em nosso País.
A política de valorização dos aposentados é uma
bandeira hoje do movimento sindical dos trabalhadores brasileiros, assim como a ratificação das Convenções 151 da OIT e a 158. A primeira trata do direito
dos servidores públicos, como o direito à negociação
coletiva, o direito à data básica. A 158 trata da proteção ao trabalho, ou seja, protege o trabalhador da
demissão injustificada. Essa Convenção tem recebido
muitas resistências na Câmara dos Deputados, mas
creio também que com uma grande mobilização de homens e mulheres brasileiras trabalhadoras, no sentido
de defender essa Convenção, o Brasil terá condições
de regulamentá-la, a fim de que se torne lei aqui em
nosso País.
Neste final de semana, muitas matérias em vários
jornais brasileiros, Senador Wellington, mostraram a
evolução do nosso País. Mostram, por exemplo, que
o grande crescimento de empresas no Brasil, neste
último trimestre, foi das MEIs, Microempresas Individuais, os microempreendedores individuais. Eles são
responsáveis por 90% de todas as novas empresas
criadas no Brasil nesse último trimestre.
Como é bom chegar aqui e falar dessa matéria,
porque até ontem eram pessoas que viviam por conta própria:
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... mototaxista, manicure, cabeleireira individual, vendedora de roupas, de cosméticos de porta
em porta, borracheiro. É uma gama de trabalhadoras
e trabalhadores brasileiros que não tinham qualquer
amparo na legislação trabalhista do Brasil, tampouco
na legislação previdenciária.
Hoje, eles têm essa cobertura porque transformar-se em microempreendedor individual é muito acessível
a qualquer um desses trabalhadores e trabalhadoras. E,
aos poucos, vemos uma gama dessas pessoas sendo
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formalizada, entrando no mercado formal de trabalho
e, aí, sim, tendo a certeza e a segurança de que algum dia terá a aposentadoria, de que se doente ficar
terá direito a licença médica; de que, se gestante ficar
a mulher, terá também direito à licença maternidade.
Então, Sr. Presidente, é dessa forma que hoje
o Congresso Nacional destacou os 70 anos da CLT.
Também o faço. Destaco este momento importante da nossa história para os trabalhadores, mas o faço
dizendo da necessidade de continuarmos avançando
no direito dos trabalhadores, porque sou daquelas que
pensam que riqueza não deve ficar concentrada nas
mãos de poucas pessoas; riqueza deve ser dividida
nas mãos de todos.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante, ao
Senador Anibal Diniz, do PT do Estado do Acre.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado.
Ocupo a tribuna hoje para falar do sucesso dos
pequenos empreendimentos, criados com apoio direto
da Secretaria de Pequenos Negócios do Acre.
Uma pesquisa realizada pela própria Secretaria,
com apoio do Sebrae, revelou que 67% dos pequenos
empreendimentos montados com apoio do Governo do
Acre nos últimos dois anos resistem à crise e continuam funcionando de acordo com os objetivos traçados
em sua implantação.
Mas, Sr. Presidente, antes de entrar diretamente
nos números dessa pesquisa, realizada pelo Sebrae,
em parceria com a Secretaria de Pequenos Negócios do
Acre, gostaria de dizer umas palavras sobre a indústria
de beneficiamento de borracha natural que está sendo
construída no Município de Sena Madureira, onde tive
a honra de estar, ao lado do Governador Tião Viana
e do Secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico Sustentável, Edvaldo Magalhães,
na última sexta-feira.
A indústria de beneficiamento de borracha de
Sena Madureira está sendo construída numa área de
20 hectares, sendo 14 hectares destinados ao plantio
de seringueiras. É uma obra executada pelo Governo
do Acre numa parceria público-privada com a Cooperacre, que é a central de cooperativas de produtores
extrativistas melhor sucedida da economia do Acre. É
importante lembrar que a Cooperacre fechou o ano
de 2011 como a segunda maior exportadora do Acre.
A Cooperacre, dirigida por uma dupla de Manoel,
tem a experiência do Sr. Manoel da Gameleira, com
74 anos, na Presidência do Conselho, e a capacida-
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de técnica e operacional do jovem Manoel Monteiro,
que foi alfabetizado no Projeto Seringueiro, com Chico Mendes e Binho Marques, e hoje tem formação
superior em administração de empresas e já concluiu
duas pós-graduações e está fazendo a terceira pós-graduação em gestão de cooperativas.
A indústria de Granulado Escuro Brasileiro (GEB),
que é a borracha natural, sem qualquer impureza, vai
gerar 20 empregos diretos, mas vai envolver, na sua
cadeia produtiva, mais de 2 mil produtores extrativistas,
que podem ser contabilizados como empregos indiretos.
A indústria de borracha de Sena Madureira vai
processar 176 toneladas de borracha por mês. Como
ela vai estar em operação dez meses por ano, vai
processar 1.760 toneladas de borracha por ano. Mas,
com o passar dos anos, a tendência é a produção aumentar, porque o Governo do Acre está a pleno vapor
em seu programa de florestas plantadas, que tem o
objetivo de plantar 10 mil hectares de seringueiras nos
próximos anos. Só nos dois primeiros anos do Governo Tião Viana, foram plantadas seringueiras em 2 mil
hectares de terra, com o testemunho fantástico do Sr.
Manoel da Gameleira.
Ele disse que tem 74 anos de idade e, animado
com o futuro da borracha no Acre, já plantou, em sua
área no Município de Capixaba, 4 hectares de seringueira.
Que exemplo fantástico do Sr. Manoel, que fez
um desafio aos mais jovens! Ele disse em alto e bom
som para todos ouvirem: “Já plantei quatro hectares
de seringueiras e agora estou plantando um partido de
castanheiras e espero ainda comer os frutos dessas
castanheiras”. Isso numa demonstração de que esse
pacto de gerações é algo que deve funcionar. As pessoas mais idosas ensinando as pessoas mais jovens a
acreditarem, a terem esperança e a investirem no futuro.
Agora, voltando ao sucesso das micro e pequenas
empresas do Acre, falo da minha alegria em ter visitado uma panificadora no bairro Eugênio Areal, também
no Município de Sena Madureira. Essa panificadora é
apenas mais um entre os mais de 8 mil pequenos negócios criados com o apoio do Governo do Acre nos
últimos dois anos.
A opção do Governo do Acre em criar a Secretaria de Pequenos Negócios e de investir dinheiro público em programas que retiram pessoas da condição
de pobreza e extrema pobreza e os colocam na condição de pequenos investidores tem se revelado uma
opção acertada pelos resultados animadores que tem
colhido. A maior parte das famílias que aderiram aos
pequenos negócios assistidos pela Secretaria de Pequenos Negócios e pelo Sebrae, tanto na capital quanto
no interior, melhorou de vida, porque passou a ter um
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incremento de renda fundamental para o suprimento
de suas necessidades básicas.
É importante ressaltar que as famílias contempladas com um pequeno negócio são todas inscritas no
CadÚnico, do Ministério do Desenvolvimento Social,
com renda não superior a R$120,00 por membro da
família. E, para serem contempladas com um pequeno
negócio, as pessoas têm que se submeter a um curso
profissionalizante, onde aprendem, além da habilidade
profissional, a como fazer um plano de negócios visando
a um futuro de sucesso para o seu empreendimento.
Os dados sobre a permanência dos negócios em
atividade nesses dois anos foram levantados pelo departamento de incubação da Secretaria de Pequenos
Negócios, com o acompanhamento técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Estado do Acre. Concluídos há duas
semanas, os dados revelam que, numa amostragem
de 1.119 pequenos negócios, em todo o Estado, 67%
desses empreendimentos estão ativos. As cadeias de
pesquisas foram das áreas de salão de beleza, manicura e pedicura, costura, construção civil e produção
de alimentos.
Para o Sebrae, negócio ativo significa “sobrevivente”. Sim, sobrevivente porque, segundo a mesma
instituição, negócios que vão à falência em até dois
anos de montados entram para a média de “mortalidade”. A média de “mortalidade” nacional, segundo
o Sebrae, é de 40%. Isso significa dizer que, em dois
anos, no Brasil, de cada cem negócios montados, só
60% sobrevivem.
A média de sobrevivência de pequenos negócios
no Acre, de acordo com os dados obtidos pelo Sebrae
e pela Secretaria de Pequenos Negócios, é superior
à média nacional em 7%. Ou seja, de cada cem pequenos negócios montados no Acre, nos últimos dois
anos, apenas 33% foram para a taxa de mortalidade.
E, desses 33%, 9% não haviam recebido visitas de
monitoramento até a realização da pesquisa.
Os pequenos negócios não ativos são casos de
pessoas que abriram um negócio, mas, de algum jeito, descobriram depois que não era bem aquilo que
queriam. Há casos ainda de doenças na família, de desestrutura familiar, de mudanças de endereço, conflito
com a lei, explicou, entre as inúmeras razões, a Secretária-Adjunta de Pequenos Negócios, Sílvia Monteiro.
Quero fazer aqui uma referência especial a essa
lutadora, que é a Sílvia. A Sílvia é uma dessas pessoas que todo governador deveria ter em seus quadros,
porque ela é uma lutadora permanente, que nunca
desiste. E, quando trata dessas pessoas que acabam
desistindo pelo meio do caminho, ela diz:

294

30570 Terça-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Mas nós não desistimos dessas pessoas. São
casos em que a Secretaria estabelece parcerias para dar respostas. Como, por exemplo,
inserindo em novo curso para aperfeiçoar aquele já concluído, porque essas pessoas sempre
merecem uma chance a mais nos programas
de assistência executados pelo Estado e pelo
Governo Federal.
Para o Diretor do Sebrae, o Empresário João
Fecury, “esta é a chave do sucesso desses empreendimentos. Isso é a revelação de que esta parceria
do Sebrae com a Secretaria de Pequenos Negócios é
mais que acertada”.
A prova maior são esses 67% de negócios em
atividade após dois anos. João Fecury avalia que o
acerto se deu quando o Sebrae firmou convênio com
a Secretaria de Pequenos Negócios para que os beneficiados pelos programas da Secretaria passassem
a ser acompanhados pelos técnicos do órgão e da
Secretaria, uma atividade que passou a ser chamada
pelas duas instituições de “incubação”. Não se trata de
fiscalização. Os técnicos preferem chamar de acompanhamento.
O trabalho chamado de incubação pela Secretaria de Estado de Pequenos Negócios, com o apoio
do Sebrae e outras parcerias em andamento no sentido de fortalecer essa atividade com as instituições
de ensino, como a FAAO (Faculdade da Amazônia
Ocidental) e também com a Universidade Federal
do Acre, consiste no monitoramento do fluxo de atividades do próprio órgão. O trabalho é iniciado com o
diagnóstico econômico das comunidades. Isso serve
para o desenvolvimento local e a capacitação na atividade, que é realizada através do programa Pronatec, do Governo Federal, executado pelas instituições
do Sistema “S” e o Instituto Dom Moacir. O programa
investe, em média, R$1.600,00 por aluno, só na formação. O estudo tem ênfase no empreendedorismo.
Depois dos cursos, vem a cessão dos equipamentos
básicos com média de investimento de R$1.250,15
em cada empreendimento.
Vale a pena ressaltar esse número porque mostra
o quanto a formação é fundamental para um sucesso
empresarial. O Estado investe, em média, R$1.600,00
na formação de um aluno empreendedor e, depois,
investe outros R$1.250,00 na aquisição dos equipamentos. E, dessa soma entre o investimento na formação e, depois, o investimento na aquisição dos equipamentos, é que vai dar a garantia do sucesso desse
empreendimento.
O Sebrae também tem papel decisivo no processo
porque, de forma conjunta com SEPN – Secretarias de
Pequenos Negócios, realiza a sensibilização junto aos
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empreendedores com renda acima de R$400,00 para
aderirem à formalização e assim terem garantidos benefícios de previdência, direito de um CNPJ – Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica, acesso às facilidades de
créditos, emissão de nota fiscal, desempenho de atividade de forma legal, como qualquer outra empresa
que tem direitos e deveres, pagando apenas R$39,90
ao mês após se formalizar. Além disso, o Sebrae e a
Secretaria de Pequenos Negócios articulam, junto às
instituições financeiras, como Banco da Amazônia,
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para o
acesso dos pequenos empreendedores a empréstimos
ao microcrédito produtivo orientado do Governo Federal.
Acompanhar de perto o desempenho do beneficiário dos programas é o diferencial que permitiu que
a média de sobrevivência dos negócios locais fosse
superior à média nacional.
O Secretário da Secretaria de Pequenos Negócios, José Reis, tem essa consciência e quer o trabalho
intensificado. Ele diz: “Nosso trabalho não se encerra
na atividade de entrega do equipamento para o beneficiado. Diferente de outros programas parecidos,
mas que encerravam o trabalho na entrega do equipamento, nós vamos até a ponta final, acompanhando
esta atividade pelo período de dois anos, exatamente
o período em que os estudos apontam como o prazo
de crises dos novos negócios.” Exatamente por isso,
a SEPN está investindo na aquisição de novas tecnologias, fazendo parcerias com os órgãos do Sistema
S e as universidades, que disponibilizam acadêmicos
para fortalecer e dar mais celeridade ao acompanhamento dos pequenos negócios.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – Eu queria pedir permissão a V. Exª para registrar
a presença, nas nossas galerias, dos estudantes do
curso de Ciência Política da Universidade de Brasília
(UnB). Sejam bem-vindos.
Hoje é uma sessão não deliberativa, isto é, não
há votações, é destinada justamente a ouvir os Senadores sobre os problemas dos seus Estados, do Brasil,
enfim, debater assuntos de interesse nacional.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sejam
todos muito bem-vindos às galerias do Senado. Estou
justamente falando sobre o sucesso das micro e pequenas empresas, acompanhadas pelo Sebrae e pela
Secretaria de Pequenos Negócios do Acre.
O trabalho de formação profissional, orientação
para abertura de um pequeno negócio e fornecimento
dos equipamentos necessários ao empreendimento
refletem o compromisso do Governo do Estado e do
próprio Governador Tião Viana com a inclusão social,
através do combate à pobreza absoluta.
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Para o Prof. José Fernandes do Rego, que tem
grande respeitabilidade na comunidade acadêmica e
é Secretário de Estado de Articulação Institucional e
Coordenador do Programa Acre Sem Miséria, o trabalho executado pela Secretaria de Pequenos Negócios
traduz o sonho do Governador Tião Viana de concluir
seu Governo reduzindo a miséria no Estado do Acre
a índices mínimos.
É claro que o sonho de todo governante comprometido com os avanços da sociedade é reduzir a
miséria, se possível acabar com essa chaga social.
Mas, sendo possível, temos que reduzi-la a índices
mínimos. E o Prof. Rego diz: “Não digo nem índices
aceitáveis, porque não podemos aceitar a miséria
como elemento humano, e, por isso, temos que combater esta chaga social de forma sistemática. É isso
que estamos fazendo.”
Há muita seriedade nos programas da Secretaria de Pequenos Negócios, e isso se reflete também
nas pessoas beneficiadas. As pessoas estão levando
muito a sério o programa. Temos pouquíssimos casos
de pessoas que dão destinação errada aos equipamentos que recebem.
A mesma pesquisa também mostra algumas das
causas mais frequentes das falências. O que empurra
os pequenos negócios para o mar das dificuldades e,
às vezes, para a “mortalidade”, conforme apuram os
técnicos da Secretaria de Pequenos Negócios e do Sebrae, são, não necessariamente nessa ordem, o fato
de que as pessoas anteriormente não tinham experiência com empreendimentos. Elas não eram empreendedoras simplesmente porque não tinham tido uma
oportunidade para isso – ou por falta de escolaridade,
ou por dificuldades na prática do planejamento, ou por
falta de estrutura física adequada ao empreendimento,
alguma irregularidade no CPF, inconstância de moradia e foco no lucro para garantir a sobrevivência, e não
em investimento no negócio. Além disso, o universo
dos beneficiários dos programas da Secretaria de Pequenos Negócios também é permeado por casos de
dependência química na família, violência doméstica
e desestrutura familiar. São casos que levam ao insucesso de um microempreendimento familiar.
Outro aspecto importante na pesquisa da Secretaria de Pequenos Negócios com o Sebrae é que as
mulheres são maioria entre os empreendimentos que
vêm dando sucesso. É mais um dado importante, Senador Mozarildo: entre as microempresas de sucesso,
sempre há uma mulher na linha de frente. Ao apontar
a desestrutura familiar como um dos fatores de risco
para os pequenos negócios, a amostragem revelou
que entre os 1.119 pequenos negócios pesquisados,
83% dos que estão dando certo são dirigidos por mu-
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lheres que, na maioria das vezes, são também chefes
de suas famílias, mães de famílias que, até dois anos
atrás, viviam única e exclusivamente da transferência
de renda dos programas do Governo – o caso do Bolsa
Família – e que agora estão a caminho de se tornarem,
além de chefes de fato de suas famílias, empreendedoras em potencial.
É o caso da costureira Iracema Souza de Souza, de 38 anos, casada, três filhos, moradora do bairro
João Alves, em Cruzeiro do Sul. O marido dela é carpinteiro, mas passa boa parte do tempo desempregado, o que faz com que Iracema seja, a um só tempo,
o homem e a mulher da casa, como ela mesma diz.
Recentemente, ela veio a Rio Branco comprar tecidos
para a produção de camisetas, que faz a partir de uma
máquina de costura que ganhou após passar por um
curso profissionalizante da Secretaria de Pequenos
Negócios. Na realidade, ela foi à Secretaria de Pequenos Negócios apenas para agradecer ao governador
pela mudança em sua vida.
Iracema lembra que iniciou suas atividades de
costura pela Fundação Betel e teve incentivo do Governo do Estado e da Secretaria de Pequenos Negócios, com o curso e o equipamento. Segundo ela, na
primeira experiência, ganhou mais de R$800,00...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ...com
venda de roupas no Ramal da Linha 3, no Projeto de
Assentamento Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul. Diz
ela: “Aí, eu vi que a coisa poderia render e resolvi investir na área de malharia, produzindo blusas escolares.” Dona Iracema conta que, em um só dia, vendeu o
equivalente a R$1.680,00 de fardas na Escola Pública
Juarez Ibernon e mais R$900,00 na Escola Magia do
Saber. Com isso, ela investiu em novos equipamentos
e já estava comprando novos produtos para dar continuidade ao seu empreendimento de sucesso.
Iracema reconhece que recebeu a ajuda de que
precisava e fala de seus planos para o futuro: “Tenho
força de vontade para realizar meus sonhos, pois um
deles era ter uma renda. Agora tenho. Com meu próprio negócio, eu vou investir na construção de um ateliê, depois comprar um transporte e fazer minha casa
em alvenaria.”
A pesquisa mostrou também que a renda média
dos pequenos negócios em atividade é da ordem de
R$478,00 por mês, em todo o Estado. Mas há Municípios, como Tarauacá, em que esta renda pode atingir
até R$873,00.
Sr. Presidente, se possível mais três minutos, eu
me comprometo a concluir
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Em Brasiléia, a renda média é de R$ 811,00; em
Manuel Urbano, de R$611,00; em Feijó, de R$603,00;
e, em Sena Madureira, de R$561,00.
A cabeleireira Vera Lúcia Nascimento de Freitas,
de 27 anos, casada, abriu seu salão de beleza com
o apoio da Secretaria de Pequenos Negócios em Tarauacá e já consegue uma renda média de R$1.200,00
por mês com seu trabalho.
Maria Rosana Ferreira Lobo, de 25 anos, também
de Tarauacá, é outro exemplo de sucesso com seu salão de beleza, com o qual está ajudando o marido a
construir a tão sonhada casa em alvenaria.
Em Rio Branco, o roçador Osvaldo da Silva, de 49
anos, morador da Avenida Trípoli, é um bom exemplo
da melhoria de vida proporcionada por um pequeno
negócio. Ele fez o curso de roçador e, há dois anos,
vive de limpar quintal. “Antes eu trabalhava na base
do terçado. Agora, com a roçadeira, eu ganho muito
mais dinheiro porque trabalho melhor e mais rápido.”
Seu faturamento mensal já é da ordem de dois salários mínimos por mês.
Edilson Ribeiro, paranaense de Paranavaí e que
vive no Acre faz 20 anos, morador do bairro Alto Alegre, também se mostra muito feliz depois de ter feito o
curso e recebido uma roçadeira, com um salário médio
de quase R$1.500,00 por mês.
Também em Rio Branco, Elisângela dos Anjos
Nascimento, de 22 anos, dois filhos, casada com um
serralheiro e moradora da Travessa Antonieta, no bairro Belo Jardim, se diz uma pessoa muito feliz, quase
realizada. Ela ganha em média de R$1.800,00. Fez o
curso e ganhou o equipamento para montar um salão
de beleza. Ainda em madeira, Elisângela sonha com
a ampliação e a construção em alvenaria. Ela diz: “Tenho consciência de que eu não conseguiria isso se não
fosse com a ajuda do Governo.”
Temos vários outros exemplos aqui de pequenos
negócios de sucesso.
Eu termino por afirmar que essa opção que o
Governo do Acre fez pela criação da Secretaria de
Pequenos Negócios, envolvendo todos os órgãos do
Sistema S, o SEBRAE, o Instituto Dom Moacyr e outros órgãos, garantirá uma formação. Muitas pessoas
têm a ideia de um pequeno negócio, mas não têm a
formação adequada, não sabem fazer o planejamento,
não sabem fazer um estudo de mercado, e o Sebrae
tem possibilitado, com essa parceria, essa formação.
Então, quando se junta esse trabalho de formação, que custa, em média, R$1.600,00 por pessoa, e
a aquisição dos equipamentos, que custam, em média, R$1.250,00, essas pessoas, depois de terem a
formação, fazerem o seu plano de negócio e obterem
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o equipamento, as chances de sucesso em seu empreendimento são enormes.
Nesse sentido, o Governo do Estado do Acre já
contabiliza, aproximadamente, oito mil pequenos negócios abertos. Desses oito mil, nós temos uma média de
sucesso superior a 67%. De tal maneira que podemos
já convidar o nosso Ministro Guilherme Afif Domingos
a fazer uma visita ao Acre e conhecer essa experiência
de pequenos negócios, que, tenho certeza, será algo
muito inspirador, inclusive no Plano Nacional, para esse
Ministério da Pequena Empresa, recém– instalado, e
que pode vir a contribuir com milhares e milhares de
brasileiros que podem superar sua condição social a
partir da própria iniciativa, a partir do próprio negócio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores e Senadoras, telespectadores da TV e ouvintes
da Rádio Senado; ocupo a tribuna hoje para falar do
sucesso dos pequenos empreendimentos criados com
o apoio direto da Secretaria de Pequenos Negócios
do Acre.
Uma pesquisa realizada pela própria Secretaria,
com o apoio do Sebrae, revelou que 67% dos pequenos empreendimentos montados com o apoio do Governo do Acre nos últimos dois anos resistem à crise
e continuam funcionando de acordo com os objetivos
traçados na sua implantação.
Mas, Sr. Presidente, antes de entrar diretamente
nos números desta pesquisa realizada pelo Sebrae-Acre em parceria com a Secretaria de Pequenos Negócios do Estado, gostaria de dizer umas palavras sobre
a indústria de beneficiamento de borracha natural que
está sendo construída no município de Sena Madureira, onde tive a honra de estar ao lado do governador Tião Viana e do secretário de Indústria, Comércio
e Desenvolvimento Econômico Sustentável, Edvaldo
Magalhães na última sexta-feira.
A indústria de beneficiamento de borracha de
Sena Madureira está sendo construída numa área de
20 hectares, sendo 14 hectares destinados ao plantio
de seringueiras. É uma obra executada pelo Governo
do Acre numa parceria público-privada com a Cooperacre, que é central de cooperativas de produtores
extrativistas melhor sucedida da economia do Acre.
A Cooperacre, dirigida por uma dupla de Manoel,
tem a experiência do seu Manoel da Gameleira, com
74 anos, na presidência do Conselho, e a capacidade
técnica e operacional do jovem Manoel Monteiro, que foi
alfabetizado no Projeto Seringueiro com Chico Mendes
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e Binho Marques, e hoje tem duas pós-graduações e
está fazendo a terceira pós em Gestão Cooperativista.
A indústria de Granulado Escuro Brasileiro – GEB
vai gerar 20 empregos diretos, mas vai envolver na sua
cadeia produtiva mais de 2 mil produtores, que entram
como empregos indiretos.
O objetivo é processar 176 toneladas mensais,
com dez meses de operação por ano. Mas, com o
passar dos anos, a tendência é a produção aumentar,
porque o Governo do Acre está a pleno vapor em seu
programa de florestas plantadas, que tem o objetivo de
plantar 10 mil hectares de seringueiras nos próximos
anos. Só nos dois primeiros anos do governo Tião Viana
foram plantadas seringueiras em 2 mil hectares, com
o testemunho fantástico do Sr. Manoel da Gameleira.
Ele disse que tem 74 anos de idade e, animado
com o futuro da borracha no Acre, já plantou em sua
área no município de Capixaba, 4 hectares de seringueira. Que exemplo fantástico do seu Manoel, que fez
um desafio aos mais jovens. “Já plantei 4 hectares de
seringueiras e agora estou plantando um partido de
castanheiras e espero ainda comer os frutos dessas
castanheiras”.
A opção do Governo do Acre em criar a Secretaria
de Pequenos Negócios e de investir dinheiro público
em programas que retiram pessoas da condição de
pobreza e extrema pobreza e para a condição de pequenos investidores tem se revelado uma opção acertada pelos resultados animadores que tem colhido. A
maior parte das famílias que aderiram aos pequenos
negócios assistidos pela Secretaria de Pequenos Negócios e o Sebrae, tanto na capital Rio Branco quanto
nos outros 21 municípios do Estado do Acre, melhorou
a qualidade de vida porque passou a ter um incremento de renda fundamental para o suprimento de suas
necessidades básicas.
É importante ressaltar que as famílias contempladas com um pequeno negócio são todas inscritas
no CADúnico do Ministério do Desenvolvimento Social
com renda não superior a 120 reais por membro da
família. E, para serem contempladas com um pequeno
negócio, as pessoas têm que se submeter a um curso
profissionalizante aonde aprendem, além da habilidade profissional, a como fazer um plano de negócios
visando um futuro de sucesso para o empreendimento.
Os dados sobre a permanência dos negócios
em atividades nesses dois anos foram levantados pelo
departamento de incubação da SEPN, com o acompanhamento técnico do Serviço Brasileiro de Apoio
às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae) no Acre.
Concluídos há duas semanas, os dados revelam que,
numa amostragem de 1.119 pequenos negócios, em
todo o Estado, 67% desses empreendimentos estão
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ativos. As cadeias de pesquisas foram das áreas de
salão de beleza, manicura e pedicura, costura, construção civil e produção de alimentos.
Para o Sebrae, negócio ativo significa “sobrevivente”. Sim, sobrevivente porque, segundo a mesma
instituição, negócios que vão à falência em até dois
anos de montados entram para a média de “mortalidade”. A média de “mortalidade” nacional, segundo
o Sebrae, é de 40%. Isso significa dizer que, em dois
anos, no Brasil, de cada 100 negócios montados, só
60% sobrevivem. A média de sobrevivência de pequenos negócios no Acre, de acordo com os dados
obtidos pelo Sebrae e pela SEPN, é superior à média
nacional em 7% por cento. Ou seja, de cada 100 pequenos negócios montados no Acre nos últimos dois
anos, apenas 33% foram para as taxas de mortalidade. E, desses 33%, 9% não havia recebido visitas de
monitoramento até a realização da pesquisa. Os pequenos negócios não ativos são casos de pessoas que
abriram um negócio, mas, de algum jeito, descobriram
depois que não era bem aquilo que queriam. Há casos
ainda de doenças na família, de desestrutura familiar,
de mudanças de endereço, conflito com a lei”, explicou a secretária-adjunta de Pequenos Negócios, Sílvia
Monteiro. “Mas nós não desistimos dessas pessoas.
São casos em que a Secretaria estabelece parcerias
para dar respostas. Como por exemplo, inserindo em
novo curso para aperfeiçoar aquele já concluído, porque essas pessoas sempre merecem uma chance a
mais nos programas de assistência executados pelo
Estado e governo federal”.
Para o diretor do Sebrae – Acre, empresário
João Fecury, “Esta é a chave do sucesso desses empreendimentos”.
“Isso é a revelação de que esta parceria do Sebrae com a Secretaria de Pequenos Negócios é mais
que acertada”. A prova maior são esses 67% de negócios em atividade após dois anos. João Fecury avalia
que o acerto se deu quando o Sebrae firmou convênio
com a SEPN para que os beneficiados pelos programas da Secretaria passassem a ser acompanhados
pelos técnicos do órgão e da Secretaria, uma atividade
que passou a ser chamada pelas duas instituições de
“incubação”, Não se trata de fiscalização. Os técnicos
preferem chamar de acompanhamento.
O trabalho chamado de “incubação”, pela Secretaria de Estado de Pequenos Negócios, com o apoio do
Sebrae e outras parcerias em andamento no sentido
de fortalecer essa atividade com as instituições de ensino, como a FAAO (Faculdade da Amazônia Ocidental
e da Ufac (Universidade Federal do Acre), consiste no
monitoramento do fluxo de atividades do próprio órgão.
O trabalho é iniciado com o diagnóstico econômico das
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comunidades. Isso serve para o desenvolvimento local
e a capacitação na atividade, que é realizada através
ido Programa Pronatec, do governo federal, executado pelas instituições do Sistema “S” e o Instituto Dom
Moacir. O programa investe a média de RS 1.600,00
por aluno. O estudo tem ênfase no empreendedorismo.
Depois dos cursos, vem a cessão dos equipamentos
básicos com media de investimento de R$ 1.250,15
em cada empreendimento.
O Sebrae também tem papel decisivo no processo porque, de forma conjunta com SEPN, realiza
a sensibilização junto aos empreendedores com renda
acima de 400 reais para aderir à formalização e assim
terem garantidos benefícios de previdência, direito de
um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica),
acesso às facilidades de créditos, emissão de nota
fiscal, desempenho de atividade de forma legal, como
qualquer outra empresa que têm direitos e deveres, pagando apenas 39,90 ao mês após se formalizar. Além
disso, o Sebrae e a Secretaria de Pequenos Negócios
articulam, junto a instituições financeiras como Banco
da Amazônia, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para o acesso dos pequenos empreendedores a
empréstimos ao micro credito produtivo orientado do
governo federal.
Acompanhar de perto o desempenho do beneficiário dos programas é o diferencial que permitiu que
a média de sobrevivência dos negócios locais fosse
superior à média nacional. O secretário da SEPN José
Reis tem essa consciência, e quer o trabalho intensificado. “Nosso trabalho não se encerra na atividade de
entrega do equipamento para o beneficiado. Diferente
de outros programas parecidos, mas que encerravam o
trabalho na entrega do equipamento, nós vamos até a
ponta final, acompanhando esta atividade pelo período
de dois anos, exatamente o período em que os estudos
apontam como o prazo de crises dos novos negócios”.
Exatamente por isso, a SEPN está investindo na aquisição de novas tecnologias, fazendo parcerias com os
órgãos do Sistema S e as universidades, que disponibilizam acadêmicos para fortalecer e dar mais celeridade ao acompanhamento dos pequenos negócios.
O trabalho de formação profissional, orientação
para abertura de um pequeno negócio e fornecimento
dos equipamentos necessários ao empreendimento
refletem o compromisso do Governo do Estado e do
próprio governador Tião Viana com a inclusão social
através do combate à pobreza absoluta.
Para o professor José Fernandes do Rego, que
tem grande respeitabilidade na comunidade acadêmica
e é secretário de Estado de Articulação Institucional e
Coordenador do Programa Acre Sem Miséria, o trabalho executado pela Secretaria de Pequenos Negócios
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traduz o sonho do governador Tião Viana de concluir
seu Governo reduzindo a miséria no Estado do Acre
a índices mínimos.
É claro que o sonho de todo governante comprometido com os avanços da sociedade é reduzir a
miséria, se possível acabar com essa chaga social.
Mas; não sendo possível, temos que reduzi-la a índices mínimos. Não digo nem aceitáveis, porque não
podemos aceitar a miséria como elemento humano e
por isso temos que combater esta chaga social de forma sistemática. É isso que estamos fazendo”, afirma
o professor Rego.
Há muita seriedade nos programas da Secretaria de Pequenos Negócios e isso se reflete também
nas pessoas beneficiadas. “As pessoas estão levando
muito a sério o programa, temos pouquíssimos casos
de pessoas que dão destinação errada aos equipamentos que recebem.
Pesquisa mostra causas da falência
O que empurra os pequenos negócios para o
mar das dificuldades e, às vezes para a “mortalidade”,
conforme apuram os técnicos da SEPN e do Sebrae,
são, não necessariamente nesta ordem, o fato de que
as pessoas anteriormente não tinham experiência com
empreendimento. Elas não eram empreendedoras
simplesmente porque não tinham tido uma oportunidade para isso. Ou por falta de escolaridade, ou por
dificuldades na prática do planejamento, ou por falta
de estrutura física adequada ao empreendimento, alguma irregularidade no CPF (o que interfere na falta
de aquisição de crédito); inconstância de moradia e
foco no lucro para garantir a sobrevivência e não em
investimento no negócio. Além disso, o universo dos
beneficiários dos programas da SEPN também é permeado por casos de dependência química na família,
violência doméstica e desestrutura familiar.
Um outro aspecto importante na pesquisa SEPN
com o Sebrae Acre é que as Mulheres são maioria entre os empreendimentos que vêm dando certo.
Ao apontar a desestrutura familiar como um dos
fatores de risco para os pequenos negócios, a amostragem revelou que, entre os 1.119 pequenos negócios
pesquisados, 83% dos que estão dando certo são dirigidos por mulheres, que, na maioria das vezes, são
também chefes de suas famílias. Mães de famílias que,
até dois anos atrás, viviam, única e exclusivamente da
transferência de renda dos programas do Governo, o
caso do Bolsa Família, e que agora estão a caminho
de se tornarem, além de chefes de fato de suas famílias, empreendedoras em potencial.
É o caso da costureira Iracema Souza de Souza,
38 anos, casada, 3 filhos, moradora do Bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. O marido dela é carpinteiro,
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mas passa boa parte do tempo desempregado, o que
faz com que Iracema seja, a um só tempo, o homem e
a mulher da casa, como ela mesmo diz. Recentemente, ela veio a Rio Branco comprar tecidos para produção de camisetas que faz a partir de uma máquina de
costura que ganhou, após passar por um curso profissionalizante, da Secretaria de Estado de Pequenos
Negócios. Na realidade ela foi à Secretaria de Pequenos Negócios apenas para agradecer ao governador
pela mudança de sua vida.
Iracema lembra que iniciou suas atividades de
costura pela Fundação Betel e teve incentivo do governo
do Estado e da SEPN com o curso e o equipamento.
Segundo ela, na sua primeira experiência ganhou mais
de R$ 800, 00 com venda de roupas no Ramal da Linha 03, no Projeto de Assentamento Santa Luzia, em
Cruzeiro do Sul. “Aí, vi que a coisa poderia render e
resolvi investir na área de malharia, produzindo blusas
escolares. Dona Iracema conta que em um só dia ela
vendeu o equivalente a 1.680,00 de fardas na Escola
Pública Juarez Ibernon e mais R$ 900 na escola Magia
do Saber. Com isso, ela já investiu em novos equipamentos e já estava comprando novos produtos para
dar continuidade ao seu empreendimento de sucesso.
Iracema reconhece que recebeu a ajuda de que
precisava e fala de1 seus pianos para o futuro. “Tenho
força de vontade para realizar meus sonhos, pois um
deles era ter uma renda. Agora tenho, com meu próprio negócio, e vou investir na construção de um ateliê,
depois comprar um transporte e fazer minha casa de
alvenaria”, afirmou Iracema.
A pesquisa mostrou também que a renda média
dos pequenos negócios em atividade é da ordem de
R$ 478,82 por mês, em todo o Estado. Mas há municípios, como Tarauacá, em que esta renda pode atingir
até R$873,00.
Em Brasiléia, a renda é de R$ 811,51, em Manuel Urbano, é de R$ 611; Feijó, R$ 603, 55, e Sena
Madureira, R$561,05.
A cabeleireira Vera Lúcia Nascimento de Freitas,
de 27 anos, casada, abriu seu salão de beleza com o
apoio da SEPN em Tarauacá e já consegue uma renda média de 1.200 reais por mês com seu trabalho.
Maria Rosana Ferreira Lobo, de 25 anos, também
de Tarauacá, é outro exemplo de sucesso com seu salão de beleza, com o qual está ajudando o marido a
construir a tão sonhada casa em alvenaria.
Em Rio Branco, o roçador Osvaldo da Silva, de
49 anos, morador da Avenida Trípoli, no bairro Jorge
Lavocat, é um bom exemplo da melhoria de vida proporcionada por um pequeno negócio. Ele fez o curso de
roçador e, há dois anos, vive de limpar quintal. “Antes
eu trabalhava na base do terçado. Agora, com a roça-
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deira, eu ganho muito mais dinheiro porque trabalho
melhor e mais rápido”. Seu faturamento mensal já é
da ordem de dois salários mínimos por mês. “Tem mês
que a gente ganha até mais um pouquinho”, revelou.
Edilson Ribeiro, paranaense de Paranavaí e que
vive no Acre faz 20 anos, morador do bairro Alto Alegre,
também se mostra muito feliz depois de ter feito o curso ,e recebido uma roçadeira. Com um salário médio
de quase R$1.500, por mês, ele é todo gratidão: “no
dia em que eu encontrar esse Tião Viana vou dar um
abraço bem apertado nele que é para agradecer por
tudo o que ele está fazendo por mim e minha família”
“Eu não teria conseguido se não fosse com ajuda do Governo
Também em Rio Branco, Elisangela dos Anjos
Nascimento, de 22 anos, dois filhos, casada com um
serralheiro e moradora da Travesa Antonieta, no bairro Belo Jardim, se diz uma pessoa muito feliz, quase
realizada. Ela ganha a média de R$ 1.800. Fez o curso e ganhou equipamento para montar um salão de
beleza. Ainda em madeira, Elisangela sonha com a
ampliação e a construção em alvenaria. “Tenho consciência de que eu não conseguiria isso se não fosse
com a ajuda do Governo”.
Casal de Sena Madureira muda de vida a partir
de cursos profissionalizante.
O casal Rosimeire Reis Ferreira, de 31 anos, e Cliverson Fernandes da Silva, de 33, pais de quatro filhos,
residentes no Ramal do Ouro, a 33 quilômetros de Sena
Madureira, é outro bom exemplo de empreendedorismo.
O casal fez cursos, há dois, através da SEPN; ela, de
corte e costura, além de produção de alimentos, e ele
de mecânica de motos. Resultado: os dois hoje ganham
mais de R$ 2 mil por mês. Ela venda bolos (pé de moleque e outras iguarias). Os dois pensam em deixar a
zona rural e vir morar na cidade, explorar suas novas
atividades, “Trabalhei a vida inteira na roça e quero vir
para a cidade descansar um pouco, botar meus filhos
mais velhos na escola, Este sempre foi o meu sonho e
só vou poder realizar graças à ajuda do Governo”.
Também em Sena Madureira, o casal José Florenço da Silva, 35 anos, e Sirlei Teixeira de Oliveira,
de 33, pais de 4 filhos, moradores na Rua Luiza Costa
Figueiredo, no bairro Eugênio Augusto Areai, também
se prepara para mudar de vida. Ele sempre trabalhou
como diarista e ela, como dona de casa. Depois de um
curso promovido pela SEPN, em parceria com o Instituto Dom Moacyr, o casal aprendeu técnicas de panificação e depois de receber os equipamentos cedidos pelo
Governo está pronto para abrir uma padaria no bairro.
“Para quem viveu aperreado, vendo o dinheiro acabar
e sempre distante, ter um negócio próprio, com dinheiro entrando todo dia, é a realização de qualquer pai de
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família”,disse José. “Eu estou feliz e nas minhas orações
peço que o governador Tião Viana, o secretário Reis e
a secretária Silva, todos aqueles que vem nos ajudando
a realizar nossos sonhos, tenham muita saúde e vida
longa para poderem fazer mais pela gente”, afirmou.
Na última sexta-feira, como já disse, estive pessoalmente com o governador Tião Viana no bairro Eugênio Areai e fizemos uma visita à panificadora, que
mobiliza várias pessoas do bairro na produção de pães,
salgadinhos e doces. Pude sentir de perto a alegria
daquelas pessoas por estarem inseridas no processo
produtivo. Principalmente porque sei que o número de
pequenos negócios abertos com o apoio do Governo
do Acre nos últimos dois anos já ultrapassa a marca
de 8.000, com um índice de sucesso na faixa de 67%
dos empreendimentos.
O ex-vaqueiro Venilson Oliveira do Bonfim, de 32
anos, residente na Rua Sérgio Barroso Cordeiro, no
bairro Geni Nunes, em Feijó, agora trabalha satisfeito.
Ele diz que “a lida com animais é muito bruta e o salário, sempre, é muito pouco”. Agora, depois de fazer
um curso profissionalizante e receber os equipamentos necessários para abrir um salão de beleza em sua
casa, Venilson Oliveira se tornou cabeleireiro e se mostra animado com a nova profissão. “Não posso negar
que estou muito feliz. Poder trabalhar em casa, perto
da minha mulher e dos meus filhos é maravilhoso”.
Dona Iris Nunes Alves, de 29 anos, 1 filho, moradora de Feijó, também se diz muito satisfeita. Desempregada até dois anos atrás, fez curso profissionalizante
de manicura e pedicura e hoje tem seu próprio salão.
Atende uma média de seis clientes por dia e calcula
que já ganha entre R$ 1.200 a R$ 1.500 por mês. íris
Nunes diz que “Poder ajudar meu marido nas despesas
de casa é tudo de bom. A gente se sente mais gente”.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Senador Anibal, quero convidá-lo para
presidir a sessão, já que tenho que sair neste momento.
Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu
quero, em primeiro lugar, agradecer a fidalguia – aliás, usual – do Senador Wellington Dias, que permitiu
esta permuta, de modo que eu pudesse ocupar esta
tribuna antes dele.
Venho à tribuna, Sr. Presidente, para me referir
a projeto de lei complementar nº 180, que apresentei
no último dia 15, que dispõe sobre tema que já foi num
passado recente, objeto de iniciativa legislativa, aqui no
Senado, e que me parece ser terreno que precisa ser
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lavrado, pela importância que tem na vida cotidiana dos
brasileiros, na vida das empresas, na vida dos cidadãos.
Me refiro, Sr. Presidente Sarney, ao mercado dos
cartões de crédito e de débito, que seus instrumentos
assemelhados, utilizados muito frequentemente. Pretendo, com esse projeto de lei, disciplinar a utilização
desses mecanismos de pagamento, não foram objeto
de regulação do Parlamento, – que é competente para
isso nos termos da Constituição Federal– o que, de
alguma maneira, é bom. O setor se desenvolveu muito na base da autorregulamentação, que é a prática
desse mercado que, em grande medida, replicou, aqui
no Brasil, o modelo internacional, embora com adaptações relevantes, características típicas do mercado
brasileiro, com a inclusão das vendas a prazo, com ou
sem juros, nos sistemas.
A difusão dos cartões de crédito adquiriu uma
velocidade imensa nos últimos tempos e com efeitos
positivos.
Em termos de eficiência econômica, os cartões
permitiram a redução de custos administrativos das
empresas, que antes tinham que manter estruturas
grandes, custosas, para lidar com o crediário.
A necessidade de circulação de dinheiro em espécie diminuiu e, com isso, aumentou a segurança das
pessoas. Em termos de segurança, as vantagens são
evidentes. Com a redução do risco de assaltos, outro ciclo
de violência também se reduz. A expansão da internet,
associada à utilização dos cartões de crédito, permitiu
uma expansão também muito significativa do comércio
eletrônico e com os ganhos de eficiência que são associados à expansão dessa modalidade de comércio não
presencial. O risco de crédito dos comerciantes também
se reduziu, permitindo que esse ramo se concentrasse
em ganhos de eficiência na atividade fim.
Agora, penso que é chegado o momento, Sr. Presidente – e têm chegado aqui ao Senado muitas reclamações de usuários, de comerciantes sobre taxas abusivas,
tarifas abusivas e outros inconvenientes –, é chegado o
momento de o Senado se debruçar sobre esse tema. O
Governo Federal, a Presidente da República, ainda recentemente, nos últimos dias, emitiu uma medida provisória em que, entre outros temas, confere ao Banco
Central a competência para essa regulação. Uma medida provisória que, no meu entender, é inconstitucional.
Inconstitucional no que toca a este ponto, uma vez que
a disciplina do mercado financeiro, e é o caso, deve ser
objeto de lei complementar, além da habitual mistura,
numa mesma medida provisória, de diferentes temas.
Mas penso que o caminho mais seguro seria trabalharmos numa lei complementar que fosse especificamente voltada para esta finalidade e que pudesse
garantir direitos do consumidor, maior transparência nas
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operações e, igualmente, coibir determinados abusos,
que hoje são gritantes nas operações com cartão de
crédito e de débito.
A inovação, Sr. Presidente, é típica, própria do capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico dinâmico. Toda solidez se desmancha no ar. Já Marx apontava
isso, em meados do século XIX, porque as tecnologias,
que são a forma de utilização da ciência no processo
produtivo, estão constantemente revolucionando a base
técnica da produção, criando e lançando novos produtos
no mercado. E o empresário inovador tem ganho imediato, na medida em que consegue se apropriar de nova
tecnologia, que é o ganho resultante da diferença entre o
seu custo, que diminui, e o custo dos seus concorrentes,
que não se beneficiam dessa mesma tecnologia.
Por isso, os empresários, a partir da inovação,
conseguem lucros maiores. Mas, no longo prazo, é
normal que essa inovação acabe por deixar de ser
exclusiva, acabe por se difundir em torno do tecido
econômico, e todo o ganho de bem-estar trazido por
ela é incorporado aos consumidores. E o empresário
inovador volta a receber a lucratividade normal e perde,
assim, os lucros extraordinários advindos da inovação,
até que uma nova inovação venha a promover novas
mudanças no processo produtivo.
Ora, de acordo com a Associação Brasileira de
Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, o número
total de cartões de débito e crédito, em junho de 2012, no
Brasil, era de 718 milhões, dos quais 459 milhões eram
cartões emitidos por instituições financeiras, e o restante
era emitido pelas próprias empresas para uso exclusivo
no estabelecimento que emitiu o cartão de crédito.
Os mercados de cartão de crédito, apesar dos ganhos que trazem – e nós já nos referimos a alguns –, que
advêm das suas características tecnológicas, são bastante concentrados. No Brasil, duas empresas, apenas
duas empresas detêm 90% do faturamento. Esse grau
de concentração existe em muitas economias capitalistas. E, por isso, no mundo, têm surgido iniciativas no
sentido da regulação de mercado, de modo a garantir
que os ganhos de produtividade, trazidos pelos avanços
tecnológicos da indústria de cartões, sejam transferidos
também para os comerciantes e para os consumidores.
Vários países têm feito esse esforço e talvez o mais
avançado deles, nessa linha, seja a Austrália.
Enquanto aqui, para apresentar apenas esse dado
a V. Exªs, um pequeno comerciante paga uma tarifa
de 4% sobre o valor de uma venda com cartão de crédito, na Austrália, esse percentual é de apenas 0,8%.
Segundo pesquisa da Associação Nacional dos
Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade,
para o mês de janeiro de 2013, os juros para financiamento de veículos eram de 20%, e do crédito rotativo
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de cartões de crédito eram de 192,9% ao ano. Essas
taxas, Sr. Presidente, são, portanto, separadas por um
fator de quase 10 vezes. Para que se tenha noção do
que é praticado no Brasil, nos Estados Unidos, as taxas
para veículos novos e para o crédito rotativo do cartão
de crédito, em fevereiro de 2013, foram de 4,69% em
vez de 20.1% no Brasil, e para o crédito rotativo, nos
Estados Unidos, eram de 13%, enquanto, no Brasil,
192%. Isso sem contar com a grande diferença absoluta
entre as taxas brasileiras e as praticadas naquele país.
Por isso, Sr. Presidente, é que me dediquei a propor
ao Senado projeto de lei complementar, que foi encaminhado à Comissão de Assuntos Econômicos, tendo
sido designado relator o Senador Humberto Costa. Esse
projeto traz os seguintes benefícios: para o consumidor,
ele faculta aos comerciantes dar descontos para compras
à vista. Isso vai permitir que os consumidores tenham a
noção exata dos custos adicionais que, eventualmente,
estejam embutidos no cartão, no caso de pagamento com
ele. Havendo possibilidade de desconto no pagamento
à vista, o consumidor vai poder comparar o custo, com
o pagamento à vista, com o custo que lhe seria devido
com o pagamento com cartão.
Estabelece, ainda, o projeto que toda administradora de cartões que oferecer recompensa ao usuário, como, por exemplo, os programas de milhagem,
deverá, necessariamente, dar a opção ao usuário de
recompensa na forma de desconto em dinheiro, na
fatura seguinte, de percentual do valor pago na fatura
anterior, porque muitos usuários de cartão de crédito
são “beneficiários” – entre aspas – de programas de
recompensa, como, por exemplo, com milhagem, e
nunca irão utilizá-los. Então, é natural que, tendo aberto mão, sendo a ele facultada a possibilidade de abrir
mão dessa recompensa da qual ele não se servirá,
seja oferecido a ele desconto na operação seguinte.
Para os comerciantes, há limitação de juros nas
operações de adiantamento de fatura de cartão de
crédito, que são cobradas dos comerciantes quando
solicitam o pagamento de suas vendas antes do prazo
contratual de 30 dias.
Esses juros, hoje, podem chegar a 4,3%, o que,
evidentemente, prejudica a rentabilidade dos pequenos comerciantes, porque nós temos de somar esses
juros à taxa de 4% que é cobrada pela credenciadora
do cartão. Então, somando as duas parcelas, nós temos quase 8% do faturamento de um comerciante, o
que é muito, é muito pesado.
Finalmente, cria-se um teto de valor a partir do
qual a tarifa cobrada do comerciante nas operações
com cartão de débito passa a ser fixa.
Hoje, nas operações de cartão de débito, há sempre uma tarifa que é proporcional ao valor da opera-
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ção. Ora, é operação que não envolve risco financeiro,
como são os DOC’s e TED’s, por exemplo, então, não
tem por que ela ser proporcional ao montante da operação. Não há por quê.
Esses aperfeiçoamentos, Sr. Presidente, são sugestões minhas na linha de mudanças microeconômicas,
que visam a reduzir o custo Brasil, tornar as transações
mais transparentes, reduzir o grau de monopólio na
economia brasileira e aumentar a sua eficiência, beneficiando, de forma importante, no meu entender, tanto
o consumidor quanto as micro e pequenas empresas.
É o projeto de lei que apresentei no último dia
15, para o qual eu peço a atenção dos meus colegas
do Senado Federal.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Ferreira, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Encontra-se sobre a mesa o Requerimento nº
511, de 2013, de autoria do Senador José Sarney:
Requeremos, nos termos dos arts. 218 e 221
do Regimento Interno, e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo
falecimento, ocorrido no último dia 26/05/2013,
do Sr. Roberto Civita.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senador José Sarney, V. Exª gostaria de usar a
palavra para defendê-lo?
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Se V.
Exª permitisse, eu poderia encaminhar o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Por favor.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Para
encaminhar. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente,
a Nação hoje recebeu, com profundo pesar, a notícia
do falecimento do jornalista Roberto Civita. E eu fiz
este requerimento, que se encontra sobre a mesa e
que será votado pelo Plenário da Casa, no sentido de
nos associarmos a esse pesar, porque Roberto Civita
foi um pioneiro e um inovador da mídia brasileira. Era
um grande publisher e também um grande jornalista.
Participava da pauta das redações, o âmago das matérias. Dedicava-se à feitura das revistas que ele dirigia e era um jornalista que tinha a alma do repórter e
do editorialista.
Ele não só fazia jornalismo como amava a arte do
jornalismo, noticiando, afirmando ideias, intransigente
em suas convicções. Sabia o preço da liberdade. Era
um devoto da iniciativa privada e também um grande
defensor da revolução pela educação. Assim, era um
líder de uma dimensão singular. Perde a imprensa brasileira e perde o País.
Fui seu amigo desde os seus tempos de sua
juventude. Acompanhei a sua trajetória de sucesso
desde a inovadora revista Realidade, da qual ele era
uma das molas mestras. Foi um idealizador da revista
que era de grande modernidade e revolucionou a imprensa brasileira. Eu mesmo fui colaborador da Realidade, publicando alguns contos durante o tempo em
que ela existiu.
Assisti à idealização da Veja por parte de Roberto
Civita e Victor Civita. Eles organizaram antes, para que
pudessem fazer a revista, a equipe de jornalistas que
iriam ser formados para fazer uma revista dinâmica e
moderna. Organizaram seminários. Eu era Governador
do Maranhão e fui convidado para fazer uma palestra
nessa conferência dos jornalistas que iriam fazer o número zero dessa futura revista. Essa conferência – eu
me recordo até hoje – tinha por tema como governar
um Estado pobre.
Depois da Veja, ele foi o consolidador do Grupo
Abril.
Quero também fazer um depoimento aqui sobre
um aspecto do Roberto Civita que poucos conhecem,
do qual fui participante também. Eu era Presidente da
República e foi ele quem me levou a ideia para abrirmos, no Brasil, a grande janela da televisão a cabo,
da televisão por satélite, uma visão do que seria a te-
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levisão do futuro, das novas mídias e da Internet, que,
naquele tempo, era apenas um sonho. Ele já tinha um
domínio grande sobre esses assuntos. Foi nesse tempo que criamos a TV a cabo. Ele participou ativamente dessa criação, levando ideias e, ao mesmo tempo,
participando, junto aos órgãos governamentais, da
elaboração desse projeto.
Dentre outros setores, ele também foi pioneiro
no mercado editorial, com investimentos na televisão e
na Internet. Criou a MTV, a TVA, o Brasil Online. Além
disso, ele tinha um grande compromisso com o futuro
do Brasil, investindo nas Editoras Ática e Scipione e
também em vários sistemas de ensino. Tinha uma verdadeira dedicação e crença na revolução pelo ensino.
Dentro desse aspecto, criou o Anglo, o Ser, o
Maxi, o Colégio pH, o Grupo de Escolas Técnicas do
Brasil – ETB, a rede de escolas de inglês Red Balloon,
além de uma revista para professoras que é disseminada no Brasil inteiro e que é uma grande contribuição
à educação no País.
Quero terminar estas palavras, Sr. Presidente,
dizendo que testemunhei o orgulho de seu pai, Victor
Civita, que foi um grande amigo meu, e também da sua
mãe, Silvana, porque eu tinha uma estreita relação com
eles naquele tempo. Testemunhei o orgulho que eles
tinham do talento e da capacidade do filho e da certeza da continuidade da consolidação do Grupo Abril.
Portanto, é com imensa comoção que me associo
a sua família e à dor da sua esposa e dos seus filhos
pela perda que o Brasil tem neste momento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador José Sarney. A Mesa se solidariza com V. Exª nesse voto de pesar.
A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 512, de 2013
Requer Voto de Pesar pelo falecimento do
empresário e jornalista ROBERTO CIVITA,
ocorrido na noite de ontem, 26 de maio,
em São Paulo.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, Voto de Pesar pelo falecimento do
empresário e jornalista ROBERTO CIVITA, ocorrido na
noite de ontem, 26 de maio, em São Paulo.
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Requeiro, ainda, que o Voto de Pesar seja encaminhado à família e à diretoria do Grupo Abril.
Justificação
Nascido em Milão, Itália, Roberto Civita era diretor
editorial e presidente do Conselho de Administração
do Grupo Abril. Civita também era editor da “Veja”, a
maior revista semanal do país com circulação de mais
de 1 milhão de exemplares, e comandar outras publicações do grupo Abril como, por exemplo, as revistas
“Exame”, “Quatro Rodas” e “Placar”.
Sempre fazia questão de lembrar que “Ninguém
é mais importante que o leitor, e ele merece saber o
que está acontecendo”.
Em nome da bancada do PSDB no Senado Federal, encaminho votos de condolências e de solidariedade à família desse grande empresário, que tanto
contribuiu para um jornalismo sério, sempre pautado
na defesa da liberdade de expressão e da democracia.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2013. – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 513, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 218, VII, do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados Votos de Pesar pelo falecimento do empresário
Roberto Civita, presidente do conselho de administração do Grupo Abril e criador da revista Veja que morreu
neste domingo, 26, no Hospital Sírio-Libanês, em São
Paulo, de falência múltipla de órgãos.
Roberto Civita nasceu em Milão, na Itália, no dia
9 de agosto de 1936. Estava no comando do Grupo
Abril havia mais de duas décadas, período em que a
empresa diversificou seus negócios, tornando-se um
dos maiores conglomerados de comunicação da América Latina com mais de 9,5 mil funcionários. O grupo é
responsável pela publicação das revistas “Veja”, “Exame”, “Nova” e “Quatro Rodas”, entre outras.
Sua trajetória à frente da revista de maior circulação no país se resume na frase: “Ninguém é mais
importante que o leitor, e ele merece saber o que está
acontecendo”, que repetia aos recém-chegados na
empresa, o que demonstrava seu compromisso com
a liberdade de expressão e com o Brasil.
Civita deixa a mulher Maria Antonia Magalhães
Civita, os filhos Giancarlo Civita, Victor Civita Neto e
Roberta Anamaria Civita, enteados e seis netos. Os
votos deverão ser encaminhados à viúva do homenageado no seguinte endereço: Av. Nações Unidas,
7221 – 24° andar – Pinheiros, CEP 05425-902 São
Paulo – SP.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia (PP-RS).
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REQUERIMENTO Nº 514, DE 2013
Requer Voto de Pesar por ocasião do falecimento do Desembargador Lourival Marques
de Oliveira, ocorrido na última quinta-feira,
dia 23 de maio de 2013.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado Federal, Voto de Pesar por ocasião
do falecimento do Desembargador Lourival Marques
de Oliveira, ocorrido na última quinta-feira, dia 23 de
maio de 2013, em São Paulo, Capital.
Requeiro, ademais, que este Voto de Pesar seja
levado ao conhecimento de sua Esposa, Sra. Edir e, por
seu intermédio, aos filhos Eduardo, Louro e Cassiano.
Justificação
O governo do Acre decretou luto oficial por dois
dias. O Estado perdeu um de seus mais brilhantes
filhos. Morreu na tarde de quinta-feira (23), em São
Paulo, onde se tratava de um câncer, o Desembargador Lourival Marques de Oliveira.
Nascido em 10 de dezembro de 1932, em Cruzeiro do Sul, Lourival Marques bacharelou-se em 1960,
pela Faculdade Nacional de Direito do Rio de janeiro, e
em 1963, foi o primeiro Procurador Geral de Justiça do
Acre, fazendo parte da mesa de autoridades durante
a solenidade de Instalação do Tribunal de Justiça do
Estado do Acre.
Em 16 de dezembro de 1964, foi nomeado para
exercer a função de Juiz de Direito Substituto Temporário da 1ª Seção Judiciária do Acre. Exerceu suas
funções jurisdicionais nas Comarcas de Xapuri e de
Rio Branco. Tomou posse no Cargo de Desembargador no dia 07 de junho de 1974, sendo eleito para
presidência do Tribunal de Justiça no biênio de 1981
a 1982. Aposentou-se no dia 25 de janeiro de 1983 e
posteriormente exerceu o cargo de Secretário Estadual de Segurança.
Lourival Marques de Oliveira foi personagem,
protagonista e agente da história política e do judiciário acreano das últimas décadas e deixa um legado
ímpar para os filhos, netos e para as gerações futuras.
Muito querido e respeitado pela população acreana, dele me despeço com tristeza e emoção, pedindo
aos meus nobres pares do Senado Federal que aprovem essa justa homenagem que ora requeiro.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2013. – Senador Anibal Diniz, PT/AC.
REQUERIMENTO Nº 515, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 221, do Regimento
Interno do Senado Federal, que sejam apresentadas
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condolências à família de Themístocles Sampaio Pereira, falecido no último dia 24 de maio.
Justificação
Themístocles Sampaio foi deputado federal, deputado estadual e fundador do extinto partido MDB no
Piauí. Seu ingresso na política se deu sob a legenda
do PTB ao lado do médico João Emílio Falcão Costa sendo eleito vereador em Esperantina chegando à
presidência da Câmara Municipal e a seguir foi eleito
deputado estadual em 1962.
Durante o Regime Militar de 1964 teve o seu
mandato cassado em 08 de maio daquele ano tendo
que retornar à Esperantina visto que foi impedido de
exercer suas atividades políticas e cerceado no exercício de suas atividades profissionais sendo impedido
inclusive de tomar posse em cargo obtido via concurso
público. Em seu lugar foi efetivado o suplente de deputado José Gil Barbosa.
Decorridos dez anos de sua punição foi eleito
segundo suplente de deputado estadual pelo MDB
em 1974 sendo reconduzido ao legislativo estadual
em 1978 migrando para o PMDB com o fim do bipartidarismo e em 1982 foi eleito quarto suplente de deputado estadual.
Themístocles Sampaio foi nomeado Secretário
Municipal de Serviços Urbanos na segunda administração de Wall Ferraz na Prefeitura de Teresina e ao
deixar o cargo foi eleito terceiro suplente de vereador
em 1988 na capital piauiense. A partir dos anos noventa passou a disputar uma cadeira na Câmara dos
Deputados figurando como terceiro suplente em 1990
e primeiro suplente em 1994.
Diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (DETRAN/PI) no primeiro governo Mão
Santa, deixou o cargo para novamente disputar uma
vaga na Câmara dos Deputados. Foi eleito deputado
federal em 1998 e novamente primeiro suplente em
2002 e 2006. Em 2004, voltou a disputar eleição para
Prefeito de Esperantina.
O ex-deputado era pai do presidente da Alepi,
deputado Themístocles Filhos, e do deputado Federal,
Marllos Sampaio.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2013. – Senador Wellington Dias, (Líder PT).
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Passamos a palavra ao Senador Wellington Dias,
pela Liderança do Partido dos Trabalhadores.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Parlamentares, nesta oportunidade, quero apre-

305

Terça-feira 28 30581

sentar um voto de pesar pelo falecimento do Deputado Themístocles Sampaio Pereira, que foi Deputado
Federal pelo Estado do Piauí, com quem tive o privilégio de conviver quando fui Deputado Federal entre
1999 e 2002.
Esse voto de pesar é dirigido à D. Natália, sua
esposa, e aos seus filhos, na pessoa do Deputado
Themístocles Sampaio Filho, que é Presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, e do Deputado Federal
Marllos Sampaio, com mandato pelo Estado do Piauí.
Ele sofria de diabetes. Foi internado no Itacor,
com 91 anos de idade, não resistiu e veio a falecer.
Era apaixonado pela agricultura, apaixonado por sua
Esperantina, dirigente do Cartório Themístocles Sampaio, em Teresina.
Enfim, queria externar este voto e tenho certeza
de que também os outros Senadores do Piauí, Senador Ciro Nogueira, Senador João Vicente, todos nós
gostaríamos de fazer, neste momento de muita dor,
este voto ao Deputado Themístocles Sampaio Filho,
Presidente da Assembleia, pelo falecimento de seu pai.
Sr. Presidente, eu queria tratar hoje aqui de um
tema importante. Chega ao Senado Federal, após amplo debate na Câmara dos Deputados, o projeto que
trata de algumas medidas na área da política sobre
drogas. É um tema que, juntamente com a Senadora
Ana Amélia, com o Senador Moka e com outros Senadores, tivemos a oportunidade de debater, visitando
várias unidades da Federação.
O Brasil sabe o quanto é importante adotarmos
medidas eficientes que venham a contribuir para que
tenhamos resultados, como espera a sociedade, nessa
área. Fruto desse trabalho, fizemos um debate com a
Presidenta Dilma, houve negociações com várias áreas de Governo e daí nasceu o projeto que tratou da
política sobre álcool, crack e outras drogas.
Temos, de um lado, essa dificuldade com o crack,
eu reconheço. Há uma situação em que mais e mais
pessoas, no nosso País, são levadas ao uso dessa
droga, que se está espalhando por praticamente todos os Municípios brasileiros, mas, numericamente, o
álcool ainda é o grande e grave problema da dependência química no Brasil. Somos um País de aproximadamente 200 milhões de habitantes, e cerca de
dois milhões de brasileiros e brasileiras têm alguma
dependência, de acordo com os estudos elaborados,
por alguma droga. A principal delas, repito, ainda é o
álcool. Muitas famílias têm que conviver com o drama
de, a cada dia, ver seu filho, sua filha, às vezes a esposa, o esposo, algum parente dependente do álcool,
podendo amanhecer o dia já com a necessidade de
ingerir alguma bebida alcoólica.
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O grave problema do álcool no nosso Brasil é
exatamente o fato de que ele é a porta de entrada
para outras drogas. O crack, a cocaína, a maconha,
mesmo a cola são drogas que normalmente chegam
após o álcool. São raros aqueles que desenvolveram
dependência de outras drogas sem antes passar pela
bebida alcoólica.
Mas reconheço que, neste instante, o grande
drama é o crack. Por quê? Porque essa droga, que, na
verdade, é a borra da cocaína, é vendida por um preço
muito baixo, e, apesar de todo o trabalho da Polícia
Federal, da Polícia Civil e da própria Polícia Militar no
Brasil inteiro, o acesso a ela ainda é muito fácil.
Quero assim, Sr. Presidente, chamar a atenção
para os pontos destacados pela Câmara. Fizemos um
trabalho conjunto, Câmara e Senado, a Câmara com
uma comissão que tinha como relator, na época, o nosso Deputado Givaldo Carimbão, do Estado de Alagoas,
onde registro um importante trabalho. E destaco aqui a
presença da Deputada Iracema Portella, do Deputado
Romário e de Deputados do meu Estado, como Jesus
Rodrigues, Assis Carvalho e Nazareno, que estiveram
na visita que fizemos recentemente ao Estado do Piauí
tratando desse tema.
Destaco aqui também as políticas implementadas
em meu Estado. Foi um grande aprendizado a convivência nessa área social, nas parcerias com entidades sociais, como a Fundação da Paz, a Fundação
Luz e Vida, a Oficina da Vida e outras fundações, enfim, fundações importantes em meu Estado. Ali, ainda
quando Governador, nós criamos uma coordenação
para esse programa, que hoje prossegue com o Governador Wilson Martins. Ali há uma marcha anual,
que é um momento maior de todo um trabalho feito
durante o ano inteiro na prevenção e no combate às
drogas – ainda esta semana, vários traficantes foram
presos, com apreensões de drogas no sul do Estado
do Piauí e na capital.
E o que me traz aqui, Sr. Presidente, é a necessidade que temos de tratar, com todo carinho e
prioridade, esse projeto produzido a partir da Câmara
Federal. Mas eu quero aqui colocar cinco pontos que
constituem o eixo, a essência desse projeto. Há alguns
que podemos tratar no Código Penal, podemos tratar
em outra legislação específica, mas aqui temos a necessidade de, primeiro, tratar daquilo que é política de
saúde. Ou seja, termos uma unidade de desintoxicação
em cidades-polos, junto com as unidades existentes na
área de urgência, de emergência, mas especializada
nesta área. Termos a garantia de que, para alguém que
tenha dependência de alguma droga – e aí é qualquer
droga, inclusive cigarro, dependência da maconha,
dependência de bebidas alcoólicas, dependência da

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

cocaína, outras formas de dependência, mesmo de
medicamentos –, haja uma unidade com uma equipe
preparada para receber esse dependente.
Normalmente, são necessários entre 30 e 90 dias,
dependendo do caso – porque, muitas vezes, o efeito
da droga causa efeitos colaterais, deixando a pessoa
muito debilitada –, para se ter a desintoxicação. Para
quê? Para que, na corrente sanguínea, o teor dessa
droga, dessa composição química seja reduzido a patamares que são considerados normais para o corpo
humano. Para isso, há necessidade de termos unidades
de pesquisa e incentivo aos pesquisadores.
Eu destaco aqui o Dr. Ronaldo Laranjeira, da
Unifesp – Universidade Federal de São Paulo, que tem
feito um trabalho brilhante com outros pesquisadores
espalhados no Brasil inteiro. Pesquisadores precisam
desse apoio exatamente para que o Brasil possa dominar o conhecimento que outras partes do mundo já
têm e possa ainda se aperfeiçoar naquilo que é próprio
da realidade brasileira.
Eu destaco aqui, ainda, o fato de termos, nessas unidades, as condições de exames que possam
detectar exatamente o grau de dependência de cada
paciente. O organismo humano, por exemplo, tem condições de ter um teor de álcool até a casa de 0,5%.
Quando ultrapassa 0,6%, é como diabetes ou colesterol: já se tem que fazer um tratamento para redução
a patamares normais.
Na verdade, todos nós ingerimos álcool através
da alimentação, através de várias formas. E, junto com
isso, sabe-se que, quando ultrapassa de 1,2%, no caso
do álcool, já está confirmada uma dependência grave. E eu entendo – e é nisso que eu quero sustentar a
defesa aqui – que, por recomendação de uma equipe
de profissionais, em situações como essa, haja o necessário tratamento.
Ora, quando alguém tem qualquer doença e
está numa situação grave – e, no caso do álcool,
perde-se, inclusive, a noção, não se tem mais capacidade, muitas vezes, de decisão –, uma equipe de
profissionais médicos, composta por psiquiatras e
por psicólogos, pode recomendar a internação para
o tratamento compulsório, como se coloca. Temos de
ter o cuidado de evitar a banalização daquilo que é
compulsório. Aliás, a legislação atual já prevê que, a
partir do laudo de uma equipe técnica, o juiz, o promotor ou mesmo os profissionais de saúde podem
fazer a internação voltada para a desintoxicação.
Esse é o primeiro ponto.
A partir disso, há a necessidade de parcerias com
unidades públicas ou com o setor privado para fazer
o acolhimento. Ou seja, o paciente desintoxicado, se
retornar para a rua, para o seu habibat natural, certa-
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mente vai novamente ser intoxicado. Daí a necessidade
do tratamento numa unidade de acolhimento. São as
chamadas comunidades terapêuticas, grupos de autoajuda, como os Alcoólicos Anônimos (AA), que fazem
todo esse trabalho, os doze passos e um conjunto
de outras medidas, que, na verdade, reorganizam o
cérebro, reorganizam essa pessoa, para que ela não
volte ao vício, para que não haja reincidência. Esse é
o objetivo principal.
Defendo, inclusive, que haja uma política em que
o Poder Público possa, como trabalhou a Presidenta
Dilma – destaco aqui o trabalho da Ministra Gleisi na
coordenação desse processo; o do Ministro José Eduardo Cardozo; o do Ministro Alexandre Padilha, com
suas equipes; o da Drª Paulina, que, há poucos dias,
foi substituída na Secretaria Nacional de Políticas sobre
Drogas –, perseguir o objetivo de que haja o pagamento de um valor mensal para que essas comunidades
possam acolher esses pacientes.
Digo sempre que, nesse trabalho, há a parte profissional – um profissional habilitado responde por ele
–, mas, principalmente, é um trabalho feito com o coração. Por isso, a parceria com as igrejas e a parceria
com os movimentos sociais e com os voluntários têm
fundamental importância.
Sr. Presidente, o custo de um trabalho como
esse na área privada, hoje, está na casa de R$4 mil a
R$12 mil por mês, o que tira da possibilidade do tratamento os que mais precisam, normalmente famílias
de baixa renda. Por isso, a participação pública se
associa a entidades do setor privado. Em alguns países, como Portugal e Suécia, há a presença do setor
público nessas unidades. Mas são recomendadas,
pela própria experiência deles, essas parcerias com
organizações sociais.
Junto com isso, no terceiro ponto, falo da ressocialização, ou seja, é preciso preparar a família,
preparar a vizinhança, preparar a escola, preparar o
ambiente de trabalho para receber uma pessoa que
ali teve sob controle a sua dependência química. Veja
uma constatação dramática: a ciência hoje comprova
que, uma vez dependente químico, sempre dependente
químico; uma vez que se tenha colesterol alto, sempre
há o risco de voltar a ter colesterol alto, assim como
diabete, assim como outras situações da natureza. Então, quero aqui chamar a atenção para a necessidade
da ressocialização. Um dos objetivos é garantir que a
pessoa tenha uma profissão, um trabalho; é garantir
que o cidadão, se era um empreendedor, seja assim
aproveitado.
Além disso, há o estímulo, o incentivo do Governo para empresas livres do álcool, do crack e de outras drogas. Destaco o trabalho da Petrobras, que é

307

Terça-feira 28 30583

exemplo no mundo de uma empresa que trabalha para
ser uma empresa livre do álcool, do crack e de outras
drogas. Ou seja, que as empresas públicas e também
as empresas do setor privado, pequenas, médias e
grandes, sejam estimuladas e possam, inclusive, receber nos seus quadros pessoas que são dependentes
químicos! E, por ser uma empresa livre do crack, do
álcool e de outras drogas, ela também pode facilitar o
recebimento dessas pessoas.
Por último, Sr. Presidente, destaco o quinto ponto
principal: que o Governo brasileiro possa ter uma política preventiva de combate às drogas! Neste ponto,
ressalto sempre uma pena adequada para o traficante,
sempre com o cuidado do usuário, para que ele seja
tratado como uma pessoa doente, que tem uma dependência dessa droga e que, muitas vezes, é utilizada
como massa de manobra. É preciso trabalhar com a
escola, com os clubes, com os líderes da juventude,
com as empresas, para que haja uma sociedade livre
das drogas.
Nesse ponto, Sr. Presidente, há algo que é polêmico, mas que, mais cedo ou mais tarde, vamos ter
de enfrentar. Começo dizendo que tenho orgulho do
Brasil pela vitoriosa campanha em relação ao cigarro.
Ao considerarmos o cigarro uma droga, nós fazemos o
alerta na própria venda do produto. Não só proibimos
a propaganda, como havia no passado, mas também
fazemos uma propaganda antifumo, anticigarro, mostrando que o cigarro causa impotência, causa câncer
e leva as pessoas a se tornarem vítimas dessa dependência. A mesma coisa deve ser feita com o álcool.
Não há jeito! Não é tolerável, não é razoável, um País
democrático como Brasil, Senador Taques, considerar
normal a propaganda de uma droga, como é o caso
da bebida alcoólica! Eu acho que é um tema que nós
vamos ter de enfrentar.
As pessoas têm o livre arbítrio, têm o livre direito
de tomar cerveja, de tomar vinho, de tomar cachaça,
mas não pode haver propaganda, não pode haver uma
indução a isso em canal aberto, de forma escancarada,
como é feito no Brasil. E, nesse sentido, nesse tema, a
gente dá um passo tão importante como o que foi dado
em relação ao cigarro nessa mesma direção. E quero,
com o maior prazer, sustentar essa tese na discussão,
quando esta vier para o Senado.
Com o maior prazer, ouço o Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador
Wellington, este tema é de suma importância: a questão das drogas, com a chegada desse projeto aqui, e
o debate sobre ele. O sistema europeu busca mais a
prevenção, e o sistema norte-americano busca mais
a repressão. Nós temos de buscar a prevenção, mas
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isso não significa que nós tenhamos de descriminalizar o uso de substância entorpecente. O tratamento
daquele que é viciado, sem penas criminais, ao menos
sem pena privativa de liberdade – é a chamada despenalização –, ao menos em uma primeira reflexão,
entendo que seja o melhor caminho. Agora, a respeito
da propaganda de bebida, que é uma droga lícita –
nós encontramos propaganda de bebida na televisão
e em outros meios de comunicação –, sou favorável
a esse debate. Mas um debate que precisa ser feito
também é o seguinte: até que ponto o Estado, no sentido técnico-jurídico do termo, como uma sociedade
politicamente organizada, pode se imiscuir na liberdade do cidadão? Nós temos de discutir a liberdade,
a autodeterminação, a capacidade de escolher o seu
destino. Será que o Estado pode se imiscuir nesse
debate? Será que cabe ao Estado, numa sociedade
democrática como esta em que nós vivemos, escolher
condutas para cada indivíduo? Esse tema é rico para
o debate. E quero me associar a V. Exª para a feitura
desse debate. Parabéns pela sua fala!
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
é que lhe agradeço.
Já encerro, Sr. Presidente.
Devo aqui apenas comungar do que afirma V. Exª:
temos de fazer todo um trabalho de repressão, temos
de jogar um peso muito grande nessa área preventiva.
Veja o que eu lhe estou dizendo: acho que a liberdade de escolha, a liberdade está sempre em primeiro
lugar. O que acho que não é razoável é a propaganda
que induz a criança e o adolescente ao uso da bebida,
muitas vezes com a presença de modelos, de artistas,
de atletas, ou seja, a propaganda é exatamente a antítese daquilo que é consumido, com incentivo.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT. Fora do
microfone.) – É um incentivo.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Então, acho que esse é o ponto que nós vamos ter de
cuidar com todo o carinho.
Senador Eduardo Braga, eu o ouço com o maior
prazer.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Senador Wellington Dias, Senador Pedro Taques, creio
que esse tema abordado por V. Exªs efetivamente
merecerá...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – ...e
merece um debate acurado e atencioso do Senado da
República. Veja: se a bebida alcoólica – e isto é uma
verdade –, na sociedade moderna, acaba trazendo
grandes desconfortos àquele que dirige, àquele que
porta uma arma, àquele que tem tendências à violência
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domiciliar e doméstica e que merece e tem merecido
por parte do Congresso Nacional uma atenção, o que
se dizer do impacto da bebida alcoólica nas pessoas em idade juvenil ou até mesmo em idade infantil?
Registramos casos de uso de bebidas alcoólicas na
pré-adolescência em determinadas regiões do Brasil.
Acho que esse é um tema extremamente importante. Assim como num determinado momento tivemos
de debater a publicidade e a forma como se fazia o
marketing em torno do cigarro brasileiro, acho que o
tema merece atenção, merece cuidado por parte do
Congresso Nacional, por parte do Senado da República. V. Exª traz um tema absolutamente pertinente
ao Plenário desta Casa. Portanto, congratulo-me com
V. Exª. Desde já, eu me coloco à disposição também
para contribuir nesse debate.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
agradeço. Com certeza, vamos cuidar da família com
prioridade, para evitar os danos que nós temos hoje
provocados pela violência, pelos homicídios, pela violência no trânsito. E, ao mesmo tempo, temos de cuidar da prevenção. E aí entra todo mundo. Nós, muitas
vezes de forma até hipócrita, trabalhamos esse tema e
achamos normal haver verdadeiros bares nas nossas
casas. Se você vai aos festejos e às atividades públicas, você pode ver ali sempre a presença da bebida.
Eu sou católico, e, mesmo nos festejos religiosos, de
repente, às vezes, no patamar da igreja, estão as banquinhas onde se vendem bebidas.
Não é que se vá proibir a venda. Eu acho que a
propaganda é que é algo inaceitável. E disso nós vamos ter de tratar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Wellington.
Agora, com a palavra, o Senador Eduardo Braga.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Tem a palavra o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria apenas
de fazer uma solicitação a V. Exª, se o Líder permitir. Eu
posso ficar aqui... Estou aqui há três horas. Os oradores
vêm chegando, vêm chegando. Eu os respeito. Nada
há de pessoal. Posso ficar aqui e acho que, até as 21
horas, eu falo. O Senador que estava na Presidência
antes de V. Exª avisou-me, há uma hora, que seria a
minha vez de falar. Agora, quero saber se, ficando aqui,
eu terei a chance de falar até as 21 horas.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senador Pedro Simon, na realidade, está sendo
respeitada a ordem dos inscritos. V. Exª, imagino, logo
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após o discurso do Senador Eduardo Braga, já vai ter
condições de falar.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Então, posso aguardar? Não virá uma novidade maior?
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com certeza, V. Exª será chamado.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Obrigado.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Como líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, eu gostaria de me somar a milhares
de brasileiros que, com certeza, desde ontem, à noite, sentiram-se consternados pelo passamento do Sr.
Roberto Civita, um dos maiores comunicadores brasileiros através do Grupo Abril, juntamente com seu
pai e, não tenho a menor dúvida, com a nova geração.
Quero aqui externar meus sentimentos à família
Civita pelo passamento desse grande líder empresarial
brasileiro, que liderou o setor de comunicação no Brasil, principalmente na edição de revistas, sua grande
paixão, como foi dito pelo próprio Roberto Civita em
uma solenidade quando, manifestando sua posição
com relação às novas mídias, elogiou a inovação que
estava acontecendo, mas disse: “Minha verdadeira
paixão é por revistas.” E essa era, efetivamente, sua
verdadeira paixão, tanto é que, durante sua gestão,
dando sequência à gestão de seu pai, Victor Civita,
conseguiu, em 55 anos dedicados ao Grupo Abril, implementar revistas semanais que marcaram época em
nosso País, com absoluta liberdade de expressão, em
um momento em que o Brasil vivia sanções de censura
à liberdade de imprensa.
Portanto, eu gostaria de deixar registrado aqui,
em nome da Liderança do Governo, em nome do povo
do Amazonas, a nossa solidariedade, os nossos sentimentos à família Civita, registrando o profícuo trabalho
que o Dr. Civita deixou, o grande legado que deixou,
seja pelo Grupo Abril, seja pela Fundação Victor Civita, dedicada à educação e a melhoria da educação
no Brasil. Portanto, eu gostaria de deixar aqui o nosso registro.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado
e usuários das mídias sociais, trago, no dia de hoje,
mais uma boa notícia para milhares de brasileiros que
anualmente consomem mais de 16 bilhões de litros de
refrigerantes no País.
A boa notícia também se estende às populações
tradicionais que habitam o interior do meu Estado, o
Estado do Amazonas e o Estado de V. Exª, Senador
Anibal, especialmente aos ancestrais dos Sateré-Mawé,
que são os filhos do guaraná.
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A Presidenta Dilma assinou decreto reduzindo
pela metade a alíquota do IPI incidente sobre a produção de extratos concentrados para elaboração de
refrigerantes que contenham extrato de sementes de
guaraná, bem como de açaí.
Não é apenas refrigerante, Sr. Presidente, mas
refrigerantes, refrescos, sucos que tenham, obviamente, o ingrediente tanto do guaraná, quanto do açaí.
Com relação ao guaraná, o decreto-lei de sucos,
que estava em vigor até outubro do ano passado, já
dava 50% ao guaraná. A grande inovação da Presidenta Dilma é ter aberto a porta para que outras frutas
tropicais, outras frutas amazônicas, como é o caso do
açaí, possam adentrar na prioridade para a formação
de um arranjo produtivo que gere emprego, que implemente uma agroindústria na Amazônia brasileira, sem
que isso represente nenhum tipo de pressão ao meio
ambiente, ao contrário, signifique o fortalecimento de
um sistema de desenvolvimento sustentável que venha
a gerar emprego, renda e, ao mesmo tempo, conservação da natureza.
Aos demais sucos e refrigerantes, ficou estabelecido neste decreto o valor de 25% do IPI nos extratos
concentrados para a elaboração de refrigerantes que
contenham suco de frutas bem como refrescos.
Trata-se de um incentivo fiscal importante, que
resultará em uma renúncia fiscal de R$257 milhões
este ano e de R$285 milhões em 2014. Ou seja, é
um recurso que os produtores deixarão de transferir
ao Governo e que poderá ser utilizado no estímulo à
produção e em investimentos para melhoria da produtividade.
Estimativas indicam que esse alívio fiscal poderá
resultar em uma redução dos preços dos refrigerantes
para os consumidores finais, bem como dos refrescos
hoje produzidos a partir desses princípios ativos.
A redução do IPI já havia sido concedida pelo
Governo em 2011, mas foi extinta em outubro do ano
passado. Na realidade, ela já foi concedida muito antes
de 2011, Sr. Presidente, só que em outubro do ano passado, de 2012, houve a suspensão desse benefício e,
depois de muita luta, muito diálogo, muita negociação,
conseguiu-se estabelecer uma diferenciação entre as
frutas amazônicas, as frutas tropicais e as frutas cítricas, seja laranja, seja limão, seja uva, sejam outras
frutas com mercado consolidado.
Agora ela volta. E eu espero que seja para ficar
por um longo período, pelo menos até que cessem os
efeitos perniciosos do sistema financeiro internacional.
Quando Governador do Amazonas, empreendemos várias iniciativas, com o apoio do setor privado,
para estimular a produção de guaraná e das frutas
tropicais no Amazonas.
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Em baixa nos primeiros anos da década passada, o guaraná teve uma alta de quase 450% entre
2003 e 2009 em seu valor de mercado na região de
Maués, cidade símbolo no cultivo da planta, com safra anual em torno de 300 a 400 toneladas de grãos
torrados.
Quando cheguei ao Governo, a indústria pagava
R$2,00 pelo quilo de guaraná. Com os fomentos concedidos através dos programas de sustentabilidade,
saímos desse baixíssimo valor para um preço mínimo
R$10,00 o quilo, em menos de seis anos.
A valorização nesse curto espaço de tempo deveu-se aos incentivos recebidos pela maioria dos produtores de guaraná da região, que reúnem mais de
duas mil famílias.
Tanto em relação ao guaraná como ao açaí, promovemos o desenvolvimento econômico da floresta
adentro com o conceito de Zona Franca Verde, que
na prática significa levar tecnologia para desenvolver
sem desmatar.
A intenção é incutir no homem que vive na floresta a ideia de que ele é seu verdadeiro guardião, o
conceito de que a floresta é fonte de desenvolvimento
e renda e não um obstáculo ao crescimento.
A Zona Franca Verde não é mais do que a aplicação, na floresta, do know-how da indústria de ponta,
não poluente, que existe no polo industrial de Manaus.
Quando estávamos no Governo, contratamos
uma empresa para melhorar as mudas de açaí, o que
gerou um aumento da produção no médio Solimões,
no centro do Amazonas, a maior região produtora.
A atividade deixou de ser puramente extrativa,
nativa, para ser mais técnica, com manejo correto.
O açaí precisa ser plantado em áreas com um
mínimo de impacto ambiental. Estradas devem permitir
o escoamento da produção das terras altas durante o
ano inteiro até as usinas de pasteurização, instaladas
em diversos Municípios, entre eles os Municípios de
Codajás, de Benjamin Constant, de Carauari, de onde
o produto muito mais elaborado segue em barcaças
frigoríficas até Manaus.
Boa parte dessa produção pode ser adquirida
pelo Estado, para compor a merenda escolar.
Sr. Presidente, com o incentivo fiscal concedido
pelo Governo, chegou a hora da introdução da Produção Integrada na cultura do guaraná e do açaí no
Amazonas. Sabemos que os sistemas de Produção Integrada atendem às exigências dos consumidores em
nível mundial. Na Europa, tornou-se um pré-requisito
para a qualidade da produção agrícola.
Agregar o sistema de Produção Integrada à cultura
do guaraná no Amazonas e também na Amazônia permitirá a abertura de novas oportunidades de negócios,
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por associar as vantagens desse sistema de produção,
de garantia de alimento seguro, em um produto que
tem mercado internacional garantido.
A verdade, Sr. Presidente, é que nossos consumidores, daqui e de fora, estão cada vez mais ciosos
dos seus direitos e cada vez mais exigentes em relação à qualidade dos alimentos que consomem. Daí a
importância de rastrear o produto desde ao seu plantio
até sua entrega ao mercado de consumo.
Sem dúvida, a Produção Integrada é o sistema
de produção mais avançado para garantir alimentos
seguros.
Sr. Presidente, é importante destacar a necessidade de formação de cadeias produtivas com valor
agregado, a partir de uma agroindústria que possa trabalhar os produtos sustentáveis da Amazônia, criando,
portanto, um arranjo produtivo que gere emprego, que
gere renda e, acima de tudo, gere um novo modelo de
desenvolvimento para aquela região.
Eu ouvia atentamente, mais cedo, um pronunciamento do Senador Anibal, que falava da importância
de se agregar tecnologia a determinados serviços na
região do Estado do Acre. O Senador Anibal citava a
importância do treinamento da mão de obra do seu
Estado para o uso de roçadeira, por exemplo, e o
quanto isso poderia impactar na renda do trabalhador
no Estado do Acre.
Ora, nessa mesma linha, Senador Anibal, é que
nós temos que pensar, cada vez mais, em arranjos produtivos, em cadeias produtivas, com produtos sustentáveis que possam gerar emprego e renda na floresta,
também na logística para escoamento desse produto,
bem como para a sua industrialização.
E aí, Sr. Presidente, é importante destacar a decisão do Governo com relação ao IPI, no que trata a
questão do açaí. Temos visto, inúmeras vezes, enormes debates nesta Casa sobre IPI que é concedido,
por exemplo, para o setor automotivo, IPI que é concedido para a lei de informática, mas raramente se vê
um grande debate sobre uma questão que atinge um
setor e uma região tão importante do Brasil como a
Amazônia. O açaí se insere nesse tema. Ao mesmo
tempo em que o açaí se insere nesse tema, outros
temas, como, por exemplo, o programa de reflorestamento que estamos iniciando no Município de Apuí, no
Município de Lábrea, no Município de Novo Aripuanã
e no Município de Boca do Acre.
Sr. Presidente, para que V. Exª tenha uma ideia,
nada mais, nada menos de que 1,5 milhão de árvores, Senador Pedro Taques, serão plantadas em mil
propriedades. Propriedades essas que tiveram as
suas áreas de reserva legal, as suas áreas de APP
destruídas pelo desmatamento, com baixa produtivi-
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dade, e em que agora, num programa aprovado em
2009 pelo Fundo Amazônia, com recursos de doação
internacional, o Estado do Amazonas promoverá um
programa de plantio de 1,5 milhão de árvores da região, árvores que são absolutamente do bioma amazônico, mas, ao mesmo tempo, são árvores que têm
produtos sustentáveis, criando esta linha econômica
da sustentabilidade de produtos com arranjo produtivo,
com aplicação de agroindústrias, para que possamos
avançar e criar, efetivamente, um modelo econômico
de desenvolvimento sustentável
Portanto, Sr. Presidente, faço questão de agradecer ao Governo da Presidenta Dilma, o empenho do
Ministério da Fazenda, ao Ministro Guido Mantega e
ao Secretário Executivo, Dr. Nelson Barbosa, porque
ambos compreenderam a necessidade e a importância do surgimento desses modelos econômicos sustentáveis na Amazônia. E o açaí e o guaraná serão,
sem nenhuma dúvida, os protagonistas de uma nova
indústria que esperamos poder ver surgir na Amazônia.
É claro que as frutas tropicais e as frutas amazônicas
não se resumem ao guaraná e ao açaí, mas são as
duas frutas que possuem, hoje, não apenas um mercado, mas uma reputação no mercado, um conhecimento do consumidor, nacional e internacional, e que,
portanto, abrem o caminho de uma agroindústria que
reputo importante, estratégica, olhando para o futuro,
para a geração de emprego e renda, para a geração
de um modelo de desenvolvimento que tem enfoque
econômico e social, mas também na sustentabilidade
do meio ambiente, da natureza e, sem nenhuma dúvida, é um grande passo, mais um grande passo que
damos na direção de uma economia que se prepara
para o futuro e que aponta novos caminhos.
Portanto, agradeço mais uma vez, à Presidenta Dilma pela sensibilidade e espero que empresas
como a Coca Cola e outras grandes empresas como a
AmBev possam cada vez mais dedicar-se à produção
com arranjo sustentável e agregação de valor numa
cadeia produtiva de produtos que tenham essa responsabilidade social, ambiental e com consequências
econômicas tão positivas para a nossa Região, para o
nosso Estado e para o País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Eduardo Braga.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Esta Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Senadores e Deputados Federais que está convocada
sessão conjunta do Congresso Nacional, a realizar-se amanhã, dia 28 de maio do corrente, terça-feira,
às 20 horas, no plenário da Câmara dos Deputados,
destinada a comunicação da Presidência da Mesa do
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Congresso Nacional, leitura de vetos presidenciais e
demais expedientes.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Esta Presidência também determina a publicação, na íntegra, do pronunciamento que fiz há pouco,
pronunciamento para o qual contei com o apoio e suporte técnico da Secretaria de Pequenos Negócios do
Acre e também do jornalista Tião Maia.
Concedemos a palavra agora, numa permuta com
o Senador Luiz Henrique, ao Senador Pedro Simon; e,
logo em seguida, ao Senador Pedro Taques.
Agora, com a palavra, o eminente Senador Pedro
Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, o Brasil perdeu,
nos últimos dias, dois jornalistas que fizeram história
na imprensa brasileira: Ruy Mesquita, do Estadão, e
Roberto Civita, da Editora Abril. Aliás, eles não apenas
fizeram história na imprensa, eles foram protagonistas
diretos na construção da nossa história recente.
Os editoriais do Estadão e as capas da Veja pautaram a vida política nacional nos últimos tempos. Ler
o editorial do Estadão e esperar pela capa da Veja foi,
durante muito tempo, um aprofundamento da análise
do Brasil e uma expectativa, das mais contundentes,
dos acontecimentos brasileiros.
As páginas amarelas da Veja refletem uma diversidade de opiniões, esclarecendo e prestando um
serviço à sociedade, sempre com assuntos da atualidade que movimentam o País.
Os dois jornalistas não deixaram de criar o contraditório, o que é bom, porque suscita, também, o
debate de ideias. Sem as posições sempre contundentes de Ruy Mesquita e Roberto Civita, a discussão
dos problemas nacionais teria sido bem mais pobre.
Sim, farão falta neste momento de consolidação da
democracia brasileira. Eu não tenho nenhuma dúvida
de que, com seus estilos, com as suas linhas, com as
sua opiniões, com as suas divergências, ele farão parte
daqueles que precisavam, hoje, continuar a dialogar e,
muitas vezes, mostrar que ninguém, quem quer que
seja, por mais importante que seja, é o dono da verdade no nosso País.
Sem as posições contundentes do Dr. Ruy Mesquita e de Roberto Civita, a discussão e o debate, no
Brasil, das ideias ficarão mais pobres. Faltarão muito
as suas presenças na consolidação da democracia
brasileira.
As receitas dietéticas colocadas no Jornal da Tarde e os poemas de Camões do Estadão, sempre no
lugar das notícias censuradas, falavam, quem sabe,
muito mais alto que a censura e o conteúdo da própria
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notícia: elas intensificaram na população a aversão pelo
que acontecia nos porões da ditadura e, consequentemente, aguçaram o desejo de mudança. A censura
suscitava o porão, a tortura, os desmandos, a escuridão. Tudo o que a população desejava mudar. Assim,
o povo na rua foi, em grande parte, também levado por
atitudes como a desses nossos grandes líderes que
acabamos de perder.
Tanto quanto as páginas vazias do Estadão, as
receitas de doce, as capas da Veja também pautaram
a política. Foram elas, por exemplo, que deram início à
campanha contra a corrupção. Foram elas que deram
início, por exemplo, àquilo que terminou no impeachment de Collor.
Há uma rima entre os sobrenomes desses dois
senhores da imprensa brasileira – Civita e Mesquita.
Ita, em tupi, significa pedra. Talvez tenha sido esta a
marca dos dois: uma pedra no sapato de quem ainda guarda ranços contrários à liberdade de imprensa.
Eu, pessoalmente, sempre tive o maior respeito
pelos dois jornalistas. Eu me lembro da primeira vez
– eu ainda jovem – que falei com o jornalista Mesquita. Fiquei impressionado com o seu estilo, com a
sua forma de falar, com a sua franqueza, com a sua
realidade, e com a fidelidade que ele tinha àquilo
que defendia.
Eu sempre tinha ouvido muito falar dos Mesquitas, da sua fidalguia, da sua imponência, daquilo que
chamavam de os donos da verdade, mas confesso que
a impressão foi muito positiva. E, acompanhando, ao
longo de sua vida, a sua história, a mim impressionou
a firmeza e a fidelidade aos seus princípios e às suas
ideias. A mim impressionou.
E peço inclusive a transcrição nos Anais, junto
com meu discurso: “Ruy Mesquita e a imprensa sem
peias”, artigo de hoje de Paulo Brossard no Zero Hora.
Paulo Brossard, um admirador inconteste do O
Estado de S. Paulo, diz que, nas horas da ditadura,
do arbítrio e da violência – era interessante –, falava
na tribuna da Assembleia Legislativa, e o Correio publicava na íntegra o seu discurso; o Correio publicava
os absurdos da ditadura, e Brossard transcrevia-os na
íntegra na Assembleia do Rio Grande do Sul. Por isso
peço essa transcrição.
Conheci muito o bravo Civita. Conheci, ainda no
início, ele e seu pai. Não nego que me emocionava ao
vê-lo se dirigir ao pai com o maior respeito, chamando-o de “papai” e sempre olhando-o com carinho afetivo.
Com relação à Veja, eu tive inclusive horas de
mágoa, em que me senti injustiçado. E escrevi à Veja,
escrevi ao Sr. Civita. Mas tenho que fazer justiça que
ali eu tive com ele reparação, inclusive um editorial de
página inteira, na época, em que ele dizia: “O Sr. Si-
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mon e eu temos uma campanha, uma luta, com muita
coisa em comum. Às vezes divergimos, às vezes nós
temos razão, às vezes ele tem razão”. E terminei consolidando uma amizade e um respeito pelo Sr. Civita.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Com
o maior prazer já lhe darei.
Impressionou-me a garra, a vontade, a competência e a disposição de ir adiante. Aliás, o que me
impressionou nos dois foi o amor total pela liberdade
de imprensa, era a paixão que eles tinham pela liberdade de imprensa.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª
sabe bem (Fora do microfone.), Senador Pedro Simon,
o que nos conquistou, neste momento, ao vê-lo na tribuna, saudando a memória do Dr. Ruy Mesquita e de
Roberto Civita. V. Exª sabe bem quão foram duros os
tempos do arbítrio, os tempos da censura, em que o
Estadão ironizava, publicando trechos da poesia de
Camões nos espaços onde seriam registradas notícias
que os censores impediram de publicar. V. Exª coloca
exatamente o que é o papel da imprensa como bastião do regime democrático. Eu prefiro a imprensa cometendo erros, mas livre, à imprensa calada. E V. Exª
relata muito claramente isso. Eu quero cumprimentá-lo por esse pronunciamento e me solidarizar com V.
Exª na homenagem que faz a esses dois expoentes
da imprensa livre do nosso País.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Muito obrigado, meu querido amigo.
Pois não, Senador.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – No
mesmo caminho do Senador Luiz Henrique, Senador
Pedro Simon, eu quero me associar a V. Exª, à sua fala
em relação a esses dois brasileiros, dois jornalistas
que falavam o que o outro não queria ouvir. Aliás, liberdade é isto: ter a capacidade de falar o que o outro
não quer ouvir. Isso é liberdade. Hoje, quando alguns
debatem o controle do conteúdo do que a imprensa
fala – alguns defendem isso –, nós temos de, todos
os dias, ficar atentos a esse tipo de ofensa à liberdade
de imprensa. Falar em regulamentar, falar em regular
o conteúdo da imprensa é ofender a Constituição. E
esses dois jornalistas, em alguns momentos, falaram o que alguns não queriam ouvir. Vide algumas
capas da revista Veja. Muitos políticos não dormem
de sexta-feira para sábado, de sábado para domingo,
com medo da capa da Veja no final de semana. Eles
ficam com insônia, com medo do que pode aparecer na capa das revistas. E ainda insistem em calar
órgãos de imprensa. Também, temos de nos atentar
ao que o Senador Aécio Neves hoje falou na Folha
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de S.Paulo, ao escrever um artigo nesse jornal hoje,
e ao que a Senadora Marina Silva falou, na semana
passada. Em tempos modernos, nas redes sociais,
a comunicação via rede mundial de computadores,
muitas vezes, é aparelhada por grupos políticos. Um
exemplo disso: se um de nós Senadores ou políticos
como gênero sobe à tribuna e fala sobre determinado tema, uma verdadeira quadrilha organizada nas
redes sociais começa a espalhar aleivosias, acusações sem fundamento, contra políticos, Senadores,
Deputados, que não fazem parte da busca por um
pensamento único. Na democracia, de acordo com a
própria Constituição – e a Constituição fala em pluralismo político –, eu tenho a liberdade de ser contra
o que o senhor está a dizer. E isso não significa que
eu seja seu inimigo, isso não significa que eu não
defenda o seu direito constitucional de falar até coisas que eu não queira ouvir. Agora, não é possível
que nós tenhamos, na República, a possibilidade de
regularmos o conteúdo do que será divulgado. O Dr.
Ruy Mesquita e o Civita, dado o Grupo Abril, muitas
vezes, falaram e escreveram coisas, informações que
outros não queriam ouvir, inclusive, derrubaram Presidentes da República. Capas de revista derrubando
Presidentes da República por intermédio de entrevistas, editoriais do Estado de S. Paulo derrubando
ministros, anulando procedimentos licitatórios em
razão da existência de fraude, em razão da existência de corrupção. É lógico que cada um tem o direito
constitucional de falar o que quer, e é bom que assim
seja. Mas liberdade rima com responsabilidade. Depois de propalada a notícia, cada um deve procurar
os seus direitos. Mas temos que ressaltar que a imprensa livre é um direito fundamental do cidadão de
bem viver dentro desta sociedade política chamada
Estado. Parabéns pela sua fala!
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Pena
que a Casa esteja tão vazia, porque os três que aqui
estão falam da mesma maneira. Poderíamos debater
com outros colegas que pensam de maneira diferente,
e nós sabemos disso.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT. Fora do
microfone.) – Nós não somos inimigos.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Sabemos disso. Hoje é o tipo do dia que, com elegância
e alto estilo, daria para se debater a proposta que V.
Exª apresentou.
Penso como V. Exª. Muito divergi da imprensa,
de jornais, de artigos, etc. e tal. Mas prefiro mil vezes
a imprensa livre à imprensa escondida. Acho que a liberdade de imprensa é um dom muito grande e muito
importante. Ainda mais agora, como V. Exª salientou,
que existem as redes sociais.
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Temos que estar preparados para o futuro, para
uma fase bem diferente da que existia até agora. De
certa forma, até agora, nós estávamos à mercê da imprensa – jornal, rádio e televisão – e nós assistindo. Por
isso até, muitos colegas nossos, embora a Constituição proíba, são donos de rádio, televisão e jornais, e
mantêm isso em toda a sua região eleitoral. É porque
querem ter uma maneira de atuar.
Mas vejo como muito positivo essa presença das
redes sociais, embora todo mundo acrescente que é
um perigo, pois, de repente, pessoas podem usá-las
de maneira inescrupulosa e nós teremos que entrar
em um debate, mesmo não querendo, em cima daquilo
que não é verdade. Mas que é bom, é bom.
Olha, nós aqui tivemos duas grandes vitórias:
o Ficha Limpa e o Mensalão. E cá entre nós, a Veja
contribuiu muito para isso. As publicações e a espera pela sexta e o sábado, e as coisas que ali eram
publicadas ajudaram, cá entre nós, muito mais do
que nós aqui. A imprensa entendeu que não era caixa dois, era caixa um; era dinheiro do Governo em
que eles estavam botando a mão e estavam tirando.
As explicações que eles apresentaram explicaram
muito mais do que as nossas, que era uma quadrilha mesmo e que ela tinha um chefe. E para haver
roubo, para haver falcatrua, não é apenas o cara que
bota a mão, pega o dinheiro e bota no bolso, tem que
haver o intelectual, o que coordena, o que comanda,
o que faz com que as coisas aconteçam, e até publicaram comparação feita. Se virmos as coisas que
aconteceram no nazismo, não vamos encontrar assinatura de nenhum dos grandes líderes mandando
prender judeu ou fazer as torturas que aconteceram.
Quem estava ali eram os coitadinhos dos soldados,
tenentes ou coisa que o valha. E ficou provado que,
no mensalão, havia comando, havia chefe, embora
não houvesse nada assinado por esse comando nem
por esse chefe. Isso eles mostraram. Foi de grande
importância.
Eu me lembro que, na hora do impeachment, tanto
o Estadão quanto a Veja levaram a questão adiante,
e a questão não caiu no ar. O que eu vejo e o que eu
respeitava no Dr. Ruy Mesquita e o que eu respeitava
com profundidade no Dr. Civita era a firmeza de suas
convicções – publicavam.
A Veja, crescendo e se desenvolvendo, podia facilmente se identificar com o governo, podia facilmente
tanto se identificar com o governo quando era ditadura
como quando era Fernando Henrique ou, principalmente agora, sendo o governo do PT. Mas ele manteve a
mesma linha, como o Dr. Mesquita manteve a mesma
linha: de independência absoluta, mostrando as coi-
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sas quando estavam erradas e mantendo a posição
de absoluta independência.
Por isso, Sr. Presidente, deixo o meu pesar e o
meu respeito a esses dois grandes brasileiros, eles
merecem nosso respeito e nossa admiração.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Pedro Simon.
Agora ouviremos, em permuta com o Senador
Pedro Taques, o Senador Luiz Henrique da Silveira.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, Srªs e Srs. Senadores, no dia 25 de maio de 2007, recebi, na condição de Governador do Estado de Santa Catarina, da
Organização Mundial de Saúde Animal, o Certificado
de Estado Livre de Aftosa sem Vacinação. Aquele foi
um momento importante da minha vida pública, porque foram anos e anos de luta no desenvolvimento
da sanidade animal, do controle da sanidade animal,
do investimento na sanidade animal, o que permitiu a
Santa Catarina ter este galardão único no Brasil: ser
um Estado livre de aftosa sem vacinação.
No momento em que recebi, em Paris, aquele
diploma, aquele certificado, eu disse aos jornalistas
que me interrogaram que aquilo seria como uma chave para nós abrirmos novos mercados para exportação de carne suína, setor no qual Santa Catarina é o
segundo produtor brasileiro. É o primeiro de carne de
frango e o segundo de carne suína.
Não demorou muito tempo, o Chile abriu seus
mercados para os produtores de suínos do nosso Estado. Os Estados Unidos já realizaram audiência pública
e se encaminham também para começar a importar
a carne suína catarinense. Vários outros países entraram no rol dos importadores da nossa carne suína.
A partir daquele momento, começamos a trabalhar o Japão. Eu fui pessoalmente ao Japão. O Vice-Governador Leonel Pavan, o Vice-Governador Eduardo Pinho Moreira e o Governador Raimundo Colombo
foram ao Japão com esse objetivo. Várias equipes técnicas japonesas vieram a Santa Catarina, visitaram os
produtores rurais, foram às grandes empresas – Sadia,
Perdigão, Aurora, Seara –, inspecionaram a forma como
são produzidos os produtos derivados de carne suína
catarinense. E o resultado está consubstanciado na
declaração, na proclamação que o Governo japonês
acaba de fazer ao Ministério das Relações Exteriores,
comunicando que o Japão vai passar a importar carne
suína procedente de Santa Catarina.
O Japão importa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 1,150 milhão de toneladas desse produto e
oferece ao nosso Estado a perspectiva de exportarmos
800 toneladas, o que representa quase 60% de tudo
o que hoje Santa Catarina exporta em carne suína.
Isso vai representar um alívio muito grande para
o nosso produtor, para o produtor catarinense, já que
65% deles trabalham numa pequena gleba de terra
que mal chega a um módulo fiscal. Isso é um grande
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alento para os nossos produtores, que vivem a depressão desde o momento em que as autoridades russas
decidiram deixar de importar a nossa carne.
E o importante, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é que o produto suíno importado pelo Japão é o
chamado “produto fino”, elaborado, com valor agregado, industrializado, o que aumentará significativamente
o valor da pauta de exportações de Santa Catarina e
contribuirá para a pauta de exportações do País.
Ocupo esta tribuna, hoje, para exaltar esse fato:
livres de aftosa sem vacinação!
O nosso Estado e seus produtores têm essa
grande porta, esse umbral japonês escancarado para
gerar emprego e renda para nossa gente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Luiz Henrique, o Sr.
Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Pela ordem dos inscritos, com a palavra
o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos das redes
sociais, eu gostaria de fazer alguns breves registros.
O primeiro é para lembrar a todos os brasileiros
que, na semana passada, no dia 22 de maio de 2013,
entrou em vigor uma lei muito importante para os direitos dos cidadãos na esfera da saúde. Trata-se da
Lei nº 12.732, de novembro de 2012. Esta Lei garante
que o SUS, a saúde pública do Brasil, trate, por óbvio,
de forma gratuita, todos os pacientes com neoplasia
maligna, ou seja, com câncer.
O primeiro tratamento da pessoa acometida dessa enfermidade – tratamento mesmo –, seja cirúrgico,
quimioterápico ou radioterápico, tem de ser concedido, no máximo, em 60 dias, dois meses, contados a
partir do primeiro diagnóstico médico da condição do
paciente. Em 60 dias o tratamento tem que ser feito, e
isso é uma imensa vitória do povo brasileiro.
O tratamento precoce do câncer é a chave para
diminuir as sequelas e o sofrimento do paciente, bem
como para melhorar muito as chances de recuperação, reduzindo também o custo para o Sistema Único
de Saúde.
É uma conquista tão importante, Sr. Presidente,
que, no dia 22 passado, foi promovido pelo Ministério
Público Federal e pelos órgãos federais de saúde um
dia de mobilização nacional pela efetivação desse direito ao início do tratamento do câncer no SUS. Tivemos uma audiência pública na Procuradoria-Geral da
República; outra audiência na Comissão de Assuntos
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Sociais desta Casa; e vários atos no País inteiro – tudo
na semana passada.
Vemos os gestores da saúde pública e os órgãos
de controle unidos em busca de garantir esse direito
para o povo brasileiro.
Divulgar esse direito, Sr. Presidente, e essa mobilização é uma grato dever para mim. Quero que todo
brasileiro, todo mato-grossense saiba que já pode contar
com o amparo da saúde pública em condições dignas
para esses momentos de grande infortúnio.
Não é possível, Sr. Presidente, que a Constituição
da República, há vinte e cinco anos promulgada – vai
atingir agora no mês de outubro –, e nós a tenhamos
como uma mera folha de papel. A Constituição não é
uma folha de papel! A Constituição é uma norma jurídica superimperativa, com imperatividade reforçada,
e ela precisa ser atendida, ela precisa ser obedecida.
Depois de 25 anos é que nós temos esse direito social concretizado.
Eu sei, Sr. Presidente, que o homem muda a lei;
mas a lei dificilmente muda o homem. Contudo, essa
lei é muito importante para que aquele cidadão mais
simples, aquele cidadão mais pobre, na acepção jurídica do termo, possa ter uma atendimento digno, notadamente quando acometido desse tipo de mal, em
que a demora no tratamento pode significar o caminho
da vida ou o caminho da morte.
O segundo ponto que eu gostaria de levantar é
relativo a outro serviço público, neste caso o de telecomunicações. Tenho recebido, Sr. Presidente, de inúmeros cidadãos do Estado de Mato Grosso reclamações
acerca da precariedade ou simplesmente ausência
de sinal de telefonia celular em seus municípios. Para
nós, mato-grossenses, que vivemos nas fronteiras, na
Amazônia Legal, no Pantanal, na região do Araguaia e
no cerrado, a ligação por telefone é, hoje, um recurso
essencial até para a nossa sobrevivência.
Mas eu lembro aos que nos ouvem que os serviços de telefonia celular são concedidos às diferentes
empresas operadoras em troca de um compromisso
de universalizar o acesso. Elas assinam um contrato.
Nesse contrato assumem um compromisso de buscar
essa universalização do acesso. Nós, parlamentares,
temos que contribuir também para proteger o consumidor, fiscalizando o cumprimento desses compromissos assumidos pelas empresas com o Poder Público.
Infelizmente, as agências reguladoras, Senador
Cícero, hoje, têm desvirtuado totalmente a sua razão de existir. As agências reguladoras foram criadas
com o objetivo de desburocratizar o sistema, retirar a
burocracia na regulamentação e na fiscalização. No
entanto, infelizmente, as agências reguladoras, hoje,
com raríssimas exceções, não passam de cabide de
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emprego para aqueles apaniguados. Estão aparelhando as agências reguladoras, sem falar que, muitas vezes, colocam a raposa para tomar conta do galinheiro,
o lobo para tomar conta da ovelha, numa verdadeira
simbiose entre aquele que deve controlar e aquele que
deve ser controlado.
Por exemplo, eu mesmo já tive ocasião de auxiliar vários Municípios do Estado de Mato Grosso a
conseguir a regularização do fornecimento de energia elétrica apenas por meio da ação de fiscalização
sobre o contrato de concessão de energia. Com um
ofício do Senador, é possível que se resolva essa situação. O direito mais básico: o direito de não tropeçar
na sua cama na hora que acorda, acendendo a luz.
Pois alguns Municípios do nosso Estado, em regiões
distantes, ainda não têm luz elétrica, hoje um direito
fundamental do cidadão.
Vou tomar a frente dessa defesa dos consumidores e usuários de telefonia em nosso Estado. Já
solicitei, Sr. Presidente, à Anatel, a agência reguladora dos contratos de concessão de telefonia, a relação
dos compromissos contratuais de implantação de sinal de celular de cada operadora, distrito a distrito, em
todo o Estado de Mato Grosso, e a informação sobre
o cumprimento desses compromissos, porque muitas
operadoras, Sr. Presidente, conseguem as grandes
cidades, querem ficar com o filé, deixando aqueles distritos mais simples com a ausência da telefonia móvel.
Segundo consta, no Brasil, hoje, nós temos mais
telefones celulares habilitados do que população. Nós
temos quase 200 milhões de habitantes e quase 260,
alguns dizem, milhões de telefones celulares habilitados.
Mas existem distritos que ainda padecem da falta de
uma antena para a comunicação móvel, uma estação
rádio-base, uma ERB, para que possam se comunicar. Hoje, isso não é luxo, com se diz no Estado; hoje,
é uma necessidade do cidadão se comunicar com o
mundo, sem falar no acesso à Internet, visto que é um
direito fundamental do cidadão o de se informar. É um
direito de quarta dimensão: o cidadão ter acesso às
informações do mundo.
Vamos exigir, assim, Sr. Presidente, que o sinal
de celular chegue às nossas cidades, aos distritos mais
longínquos da capital. É um direito do cidadão, é uma
obrigação das empresas concessionárias; obrigação
esta, aliás, Senador Cícero, que, ao ser cumprida, vai
trazer mais clientes e mais lucros para essas empresas.
São essas, Sr. Presidente, as funções de um
Senador da República. Hoje, nós temos muitas leis.
Segundo consta – e eu faço parte de uma Comissão
Especial Mista, de Senadores e Deputados, que regulamenta a Constituição e faz levantamento das leis
que temos no Brasil hoje –, quase 180 mil leis! Alguns
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dizem mesmo que precisaríamos de uma lei dizendo
assim: “todas as leis anteriores devem ser cumpridas”.
Pois bem; temos muitas leis. Uma república com
muitas leis é uma república subdesenvolvida. Não precisamos de tantas leis; não precisamos! Senador não
serve, não tem obrigação apenas de criar leis; nós temos que fiscalizar, nós temos que buscar concretizar
os direitos sociais previstos no art. 6º da Constituição.
Para minha alegria, concedo um aparte a S. Exª
o Senador Cícero Lucena.
O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – Senador, V. Exª, como sempre, traz a esta Casa e coloca
na pauta da discussão e também nas verificações algo
que, cada vez mais, aumenta em todos os gabinetes
dos Senadores, acredito, que são as reclamações
por parte do cidadão pelo descumprimento de várias
legislações. Como V. Exª bem disse, as agências reguladoras, que seriam para estabelecer políticas e,
ao estabelecê-las, ter a capacidade de fiscalizar e cobrar, infelizmente, hoje, compartilham de um processo político de loteamento de cargos, o que todos nós
lamentamos. Sem dúvida, esse tema é fundamental.
Temos recebido informações de que, no Procon ou seja
onde for, o maior índice de reclamações, sem dúvida
nenhuma, hoje, está centrado nas telecomunicações.
Tivemos avanços, mas poderíamos ter avançado muito
mais. A privatização foi o primeiro passo desse avanço
no sentido da universalização, que era o seu objetivo
maior. Contudo, nós ainda estamos carentes, e muito,
do serviço que merecemos e que as empresas têm o
dever e a obrigação de cumprir. Faço questão de ressaltar esse ponto do discurso de V. Exª, porque tenho
um projeto para que, ou se corrige isso hoje, ou se vai
dificultar mais ainda os projetos na área de educação.
A Coreia, por exemplo, Senador, estabeleceu que, até
2015, o tablet ou ferramenta assemelhada será instrumento fundamental nas escolas daquele país. É um
país que já nos ensinou ao acabar com o analfabetismo
em uma meta estabelecida de 10 anos. Compreendo
que, no Brasil, ou nós estabelecemos metas, ou vamos estar sempre adiando e arrumando justificativas
para não se atingir os objetivos. Apresentei um projeto
em que o tablet passa a ser o instrumento de redução
da injustiça social, de escancarar a oportunidade para
os nossos jovens, principalmente os mais carentes,
os que se encontram, hoje, nas áreas mais distantes
deste País. Sem dúvida nenhuma, o tablet vai ajudar
a escancarar a oportunidade de pesquisa, de conhecimento, vai democratizar essa oportunidade. Se não
tivermos a telecomunicação à disposição, o tablet vai
ser uma peça de enfeite ou nem vai chegar exatamente
para aqueles que mais precisam. Então, parabenizo
V. Exª por trazer um problema que é de hoje mas que,
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se não tomarmos uma providência, vai se refletir num
futuro muito próximo, trazendo prejuízos para todos.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Cícero, por sua fala.
É interessante que Aristóteles, o filósofo de Estagira, chamava seus alunos, ia a uma praça e, ali,
ficava ensinando.
Hoje, muitos professores ainda fazem a mesma
coisa, apesar do avanço tecnológico. Nós temos a
mesma forma de propalação da informação, o mesmo
sistema didático, o mesmo sistema pedagógico. Sem
a Internet, sem a telefonia celular – hoje, o maior número de celulares vendidos é de smartphones –, sem
isso, nós não vamos avançar! Como é possível você
conhecer o mundo pelo computador, pelo smartphone,
se você não tem uma antena de celular nos distritos
mais longínquos das capitais? De que maneira o brasileiro que lá mora, de que maneira o cidadão que lá
vive vai poder competir no mercado de trabalho se ele
não tem acesso às informações que são divulgadas
no mundo? De que maneira ele vai poder se inserir no
contexto social, de que maneira ele vai ter importância dentro do contexto em que ele mora, em que ele
vive, se ele não tem Internet, se ele não tem acesso
às comunicações? E nós já estamos falando em 4G,
daqui a pouco 5, 6, não sei a que número vai se chegar com o avanço tecnológico. Não sei. E alguns ainda
estão ensinando e aprendendo da mesma forma que
se ensinava e aprendia em 240 antes de Cristo. Isto
é um absurdo! Nós temos que avançar e um país, um
estado, uma nação só avança através desses processos educacionais. Daí a importância de esses distritos
serem ser ligados, conectados, “linkados” com o mundo
através da telefonia celular.
O último tema, Sr. Presidente, que eu trago é um
projeto de lei que amanhã será votado aqui no Plenário, o Projeto de Lei nº 132. Este projeto de lei foi
votado na Comissão de Constituição e Justiça, sob a
relatoria de S. Exª o Senador Humberto Costa. Fizemos um recurso para o Plenário, de acordo com o art.
58, § 2º, da Constituição. Um recurso de um décimo
dos Senadores trouxe o Projeto de Lei nº 132 para o
Plenário. Aqui, foram apresentadas dez emendas ao
projeto. E foi apresentado, conforme determina o Regimento, um pedido de urgência, e esse projeto será
votado em Plenário.
Esse projeto cria um novo sistema de investigação e traz algumas modificações que, a meu juízo,
respeitando as posições em contrário, seriam inconstitucionais. Amanhã, debateremos este projeto aqui, o
Projeto de Lei nº 132. Nesta oportunidade, às vésperas
do debate sobre este projeto, vou trazer alguns pontos
deste projeto que me causam preocupações.

318

30594 Terça-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O primeiro deles: o projeto diz que delegado de
polícia passará a ter imparcialidade. Imparcialidade é a
qualidade daquele que é parte. Só pode ser imparcial
aquele que é parte no sistema processual. A ação penal
é processo; inquérito policial não é processo. Se não é
processo, é procedimento administrativo. Se é procedimento administrativo, não existe parte. Este ponto é
muito importante para o debate, amanhã, deste projeto.
O segundo ponto, também de relevo, também significativo, é aquele que oferta ao delegado de polícia
o chamado livre convencimento. Livre convencimento
significa que a autoridade policial poderá deixar de
atender a requisição do Ministério Público? Se sim, a
previsão é inconstitucional, porque o art. 129, inciso
VIII, da Constituição afirma que delegado de polícia
deve atender às requisições do Ministério Público. Se
livre convencimento não significa que ele possa desatender as requisições do Ministério Público, não tem
razão para a sua previsão em um projeto de lei.
Assim, existem muitos pontos deste projeto que
mereceriam e merecem maior debate por este Plenário. Nada contra delegado de polícia. Aliás, quero
expressar o meu respeito à autoridade policial, que é
um servidor público decente, um servidor público que
merece o respeito da sociedade brasileira.
Agora, como existem Senadores que violam a
lei, também existem delegados que violam a lei, como
existem membros do Ministério Público que violam a lei.
Nós não podemos estabelecer mudanças pontuais no
sistema de investigação. Temos que tratar um sistema
de investigação diferenciado, diferente do que existe
hoje no Brasil. Nós temos, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, uma verdadeira confusão nesse sistema.
Por exemplo, a Polícia Judiciária recebe esta denominação, mas é subordinada ao Poder Executivo, presta
serviço ao Ministério Público e à sociedade e recebe
o nome de Polícia Judiciária.
Temos que tratar da autoridade policial e do sistema de investigação de uma forma única, não de
forma pontual, como estamos a fazer, notadamente,
Senador Pedro Simon, neste momento em que estamos debatendo, lá na Câmara dos Deputados, a chamada PEC nº 37.
Por isso, quero aqui chamar atenção para o debate que ocorrerá nesta Casa amanhã, na votação do
Projeto nº 132. Precisamos ficar atentos, precisamos
emprestar respeito, sim, à autoridade policial, mas não
podemos, com essa desculpa de emprestar respeito
à autoridade policial – e eu defendo isso –, cair em
equívocos de constitucionalidade. Eu citei aqui apenas
dois, mas poderia citar outros deste projeto que será
aqui debatido amanhã.
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Para minha honra e alegria, concedo um aparte
a S. Exª o Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Não
há dúvida de que V. Exª, que é um especialista nesta
matéria, tem que nos orientar, porque nós estamos
vivendo um momento muito delicado. Eu queria, se
dependesse de mim, se eu pudesse lhe dar algum
conselho, parar com esta matéria. O momento, o estado de ânimo não está a fim de discutir uma matéria
como esta. As pessoas estão votando com raiva, estão
votando com outro sentimento que não de imparcialidade, pensando no que é melhor. “Eu vou votar para
tirar o promotor da ação, porque o promotor denunciou o Prefeito tal” e não sei o quê... Penso que isso
é muito pouco para nós analisarmos. Com toda a sinceridade, se eu tivesse a capacidade de orientar, eu
diria que a melhor coisa que nós temos agora a fazer
é deixar esta matéria, deixá-la parada um tempo para
nós raciocinarmos.
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu
me assusto com o que eu estou vendo que está crescendo. E dizem que, de certa forma, o lugar onde está
crescendo mais seria aqui, no Senado. Eu não sei se
é verdade. Mas a imprensa publicou que a aprovação
do projeto é mais forte aqui, no Senado, do que lá na
Câmara. Eu não sei. Mas eu tenho, como V. Exª, o maior
respeito pelos delegados de polícia. Ao longo da minha
vida, como advogado, advogado que trabalhou no júri
e sempre trabalhou na defesa, eu sempre convivi com
delegados de polícia e, com toda a sinceridade, tenho
muito carinho e muito respeito para com eles. Considero uma missão muito dura, muito pior do que a nossa,
do advogado, do promotor, porque eles convivem ali...
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – ... fazer o que eles estão imaginando, tirar o promotor do
processo, ficando apenas a disposição do delegado,
sinceramente... E o pior é que você conversa com o
colega e ele está apaixonado por esta tese: “Não, o
promotor é contra nós. O promotor gosta de denunciar
parlamentar, gosta de fazer isto, de fazer aquilo”. Eu não
acredito. No que eu acredito é que hoje, na verdade,
nós, Deputados, prefeitos, etc, temos na força política
uma fórmula de cair fora. O governador, na hora final,
é quem dá a última palavra. Com o promotor, não; o
promotor tem independência. Eu até concordo, Senador, que alguma coisa deve ser feita. Uma das coisas
que foram feitas, que eu achei importante, é que o cidadão não pode sair da faculdade e ser promotor daí
a um ano. Ele tem que viver como advogado, tem que
viver, tem que conhecer a vida, e não pensar que saiu
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da faculdade e pode pegar a Constituição: “Está aqui.
A Constituição diz que o prefeito é responsável pelo
lixo. Então, eu te dou 60 dias para terminar esse lixão
que está há dez anos na cidade, ou então vai para a
cadeia”. Há muita coisa a ser feita, mas...
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – ... tirar
os promotores fora, sinceramente, eu acho um absurdo.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Senador, eu já pensei muito sobre isso e fiz essa reflexão sobre a idade que o senhor acabou de fazer.
Sai da faculdade, vira juiz, vira promotor... Agora, por
que ele não pode ser juiz ou promotor, mas pode ser
Deputado Federal e criar a lei? Se pode criar a lei, por
que ele não pode aplicar a lei?
E sempre lembrando que os canalhas também
envelhecem. A idade...
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – É que
deputado, de certa forma, não faz muita coisa. Deputado e Senador não fazem muita coisa e lá ele já pode
promover algum estrago.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Está
certo. Temos que lembrar que idade não é tudo. Uma
prova é V. Exª: 55 anos de vida pública, quase 32 anos
nesta Casa, e mostrando, através dos exemplos, como
se faz o exercício de uma função parlamentar. Idade
não é tudo. Mais do que jurista, porque V. Exª fazia
júris, como foi dito aqui, a experiência de vida que o
senhor traz aqui é muito importante para este debate.
V. Exª falou da paixão. Em tudo que é feito com
paixão existe um comprometimento psicológico. A capacidade subjetiva resta violada. Cuidado com a paixão.
A paixão se assemelha e está ali vizinha...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ...,
lindeira à vingança.
Este tema poderia ser, sim, mais bem debatido
nesta Casa, até porque existe uma comissão formada por Deputados Federais, Senadores, delegados
de polícia, membros do Ministério Público estadual e
membros do Ministério Público Federal que estão debatendo, junto com o Ministério da Justiça, Sr. Presidente, o tema da PEC nº 37. Precisamos atentar para
este projeto.
Quero dizer a V. Exª, Senador Pedro Simon, que
eu já admirava o seu trabalho antes de ser Senador da
República, como cidadão, e hoje, mais do que Senador
da República, sou um cidadão que exerce o cargo de
Senador da República, e V. Exª é um exemplo nesta
Casa, um exemplo de coerência, apesar da idade cronológica. Mas a idade não é tudo. Lembremos que Nero
incendiou Roma com quase 30 anos e que Churchill
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ganhou a Segunda Guerra Mundial com mais de 70
anos. Idade não é tudo. Temos que levar em conta a
capacidade daquele cidadão.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Pedro Taques, o Sr.
Cícero Lucena deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Luiz Henrique.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Agradeço ao nobre Senador Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Antes de conceder a palavra ao último orador
inscrito, Senador, paraibano, Cícero Lucena, a Presidência designa o Deputado João Dado, como membro
titular, em substituição ao Deputado André Figueiredo,
e o Deputado Ângelo Agnolin, como membro suplente,
em substituição ao Deputado Salvador Zimbaldi, para
integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 613, de 2013, conforme
os Ofícios nº s 237 e 238, de 2013, da Liderança do
PDT na Câmara dos Deputados.
A Presidência designa também o Deputado André
Figueiredo, como membro suplente, em substituição ao
Deputado Salvador Zimbaldi, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 614, de 2013, conforme o Ofício nº 239, de 2013,
da Liderança do PDT na Câmara dos Deputados.
A Presidência designa, ainda, o Deputado Ângelo Agnolin, como membro titular, em substituição ao
Deputado André Figueiredo, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 615, de 2013, conforme o Ofício nº 240, de 2013,
da Liderança do Partido Democrático Trabalhista na
Câmara dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício no 237/2013 Lid/PDT
Brasília, 23 de maio de 2013.
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º da Resolução no 1/2002
do Congresso Nacional, indico o Deputado João Dado
como membro Titular para compor a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória no
613/2013, que “institui crédito presumido da contribuição para o PIS/PASEP o do CONFINS 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 incidências das referidas contribuições na importação e sobre

320

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

30596 Terça-feira 28

a receita decorrente da venda no mercado interno de
insumos da indústria química nacional que especifica
e dá outras providências.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
Ofício no 238/2013 Lid/PDT
Brasília, 23 de maio de 2013.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução no 1/2002
do Congresso Nacional, indico o Deputado Agnolin,
como membro suplente, para compor a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
no 613/2013, que “institui crédito presumido da Contribuição para o PIS/PASEP e da CONFINS 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”.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
Ofício nº 239/2013 Lid/PDT
Brasília, 23 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução no 1/2002
do Congresso Nacional, indico o Deputado André Figueiredo, como membro suplente, para compor a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória no 614/2013, 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 André Figueiredo
Líder do PDT.
Ofício nº 240/2013 Lid/PDT
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º da Resolução nº
1/2002 do Congresso Nacional, indico o Deputado Agnolin, como membro Titular, para compor a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 615/2013, 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
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integrantes do Sistema de Pagamento Brasileiro – SPB;
altera a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, para
autorizar a União a emitir, sob a forma de colocação
direta, em favor da Conta do Desenvolvimento Energético – CDE, títulos da dívida pública mobiliária federal;
e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Andre Figueiredo,
Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Concedo a palavra a S. Exª o Senador Cícero Lucena.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, só peço minha inscrição como
orador.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – V. Exª tem a palavra, ou melhor, farei sua inscrição, Senador Rollemberg.
Concedo a palavra ao ilustre Senador Cícero
Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no início do
século XX, o Brasil vivenciou um vigoroso impulso reformista de tendência liberal na área educacional, cujo
maior expoente foi o educador baiano Anísio Teixeira.
Desde aquela época, já se suscitava o dilema entre
a busca da qualidade na educação e a necessidade
da expansão e universalização do ensino. O debate se estendia ainda entre aqueles que defendiam a
escola com funções educativas ampliadas e aqueles
que advogavam a necessidade de priorizar a escola
alfabetizadora.
Na verdade, relevadas as diferenças ideológicas
das diversas correntes de pensamento então presentes, sobrepunha-se o problema em um ambiente de
escassez de recursos financeiros, entre optar por uma
escola de qualidade para poucos ou privilegiar o acesso à instrução básica a um maior número possível de
crianças e de jovens.
A partir da segunda metade do século XX e, sobretudo, com a instauração do regime militar de 1964,
triunfou a corrente que insistia na necessidade de ampliar o contingente de alunos instruídos, tendo sido praticamente abandonadas as iniciativas de implantação
das escolas de ensino em tempo integral, uma das
principais bandeiras empunhadas por Anísio Teixeira.
O próprio Anísio, já em 1957, em sua obra intitulada Educação não é privilégio, fez essa constatação, ao registrar que “a escola primária, reduzida na
sua duração e no seu programa e isolada das demais
escolas do segundo nível, entrou em um processo
de simplificação e de expansão de qualquer modo.
Como já não era a escola da classe média, mas ver-
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dadeiramente do povo, que passou a buscá-la em uma
verdadeira explosão da matrícula, logo se fez de dois
turnos, com matrículas independentes pela manhã e
pela tarde, e, nas cidades maiores, chegou aos três
turnos e, em alguns casos, a quatro”.
O resultado dessa política educacional é que, se
evoluímos na quantidade, a qualidade do ensino público se manteve praticamente inalterada ou até decaiu,
se comparada a meados do século passado, em que
pese a limitação da cobertura então verificada.
Com efeito, segundo dados da Síntese de Indicadores Sociais 2012 do IBGE, desde meados dos anos
1990, praticamente a totalidade da população de 6 a
14 anos manteve-se na escola. Já na faixa entre 15
e 17 anos, conquanto a taxa de frequência registrada
também seja elevada, permanece preocupante o índice
de defasagem idade-série. De fato, em 2011, apenas
metade dos jovens entre 15 e 17 anos frequentava o
ensino médio.
Além da repetência, a evasão persiste em patamares inquietantes. A taxa de abandono escolar precoce entre os jovens da faixa etária entre 18 e 24 anos
ainda atinge mais da metade dos jovens pertencentes
à camada mais pobre da população. Na média, a taxa
de evasão dessa faixa etária, no Brasil, é três vezes
superior à registrada em países desenvolvidos.
Em termos qualitativos, a realidade não é diferente, conforme se constata pela baixa proficiência
obtida pelos nossos alunos em exames padronizados.
Segundo o ranking da pesquisa Pisa 2009, divulgada
pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre 65 países analisados, os
estudantes brasileiros aparecem na 53ª posição na
avaliação da habilidade de leitura. Em Ciência, nosso
desempenho é idêntico, e, em Matemática, o Brasil cai
da 53ª para a 58ª posição, entre 65 posições.
Não quero aqui deixar de reconhecer que houve
avanços. Acredito que, a partir da implantação do Fundef e do seu substituto, o Fundeb, melhorias ocorreram,
principalmente em termos quantitativos. Entretanto, o
ritmo em que esses avanços têm se processado ainda
é muito lento e insuficiente para o perfil de desenvolvimento que o Brasil pretende alcançar.
Estou convencido de que, somente com a ampla adoção do regime de ensino escolar em tempo
integral no ensino fundamental, seremos capazes de
propiciar as alterações profundas que o quadro desalentador do ensino fundamental nas escolas públicas
brasileiras requer.
Em 2007, o Ministério da Educação criou o programa Mais Educação, com o objetivo de induzir a implantação da jornada integral nas escolas públicas de todo
o País. Contudo, em 2009, o próprio MEC patrocinou
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a realização de um mapeamento das experiências de
jornada escolar ampliada no Brasil, que foi conduzido
por um grupo de universidades públicas federais.
Dos 5.564 Municípios brasileiros, 2.112 responderam ao questionário encaminhado pelas universidades,
e, entre estes, apenas 500 afirmaram possuir algum
tipo de jornada diferenciada no ensino fundamental.
Entretanto, o universo de alunos beneficiados revelou-se ainda menor, visto que, naqueles 500 Municípios
que informaram desenvolver experiências de jornada
ampliada, somente 29% do total de matrículas correspondiam a projetos dessa natureza.
Pelos motivos que aqui expus, resolvi apresentar proposta de emenda à Constituição – a PEC n° 5,
de 2013 – que visa progressivamente a assegurar,
até 2022, a oferta gratuita de ensino fundamental em
tempo integral em todo o Brasil. Ora, Sr. Presidente,
nada acontece em uma empresa, nem no Poder Público, se, quando definimos o alvo e o objetivo que
desejamos atingir, nós não estabelecemos uma meta
– uma meta com dimensão, uma meta com prazo –
e a fórmula para atingir esse objetivo. Por isso, essa
minha PEC estabelece exatamente a meta do ano de
2022, progressivamente, para que possamos atingi-la.
Para tanto, a referida PEC n° 5 aumenta em um
ponto percentual os recursos transferidos pela União
resultantes do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza, inclusive as taxas de contribuições, e sobre produtos
industrializados, para aplicação exclusiva em programas municipais de manutenção do ensino fundamental
obrigatório em tempo integral.
Todavia, a fim de estimular o esforço dos governos municipais, tais recursos apenas serão destinados
aos entes que ofereçam escola em regime de tempo
integral a, no mínimo, 75% da população em idade
adequada para o ensino fundamental.
O modelo educacional brasileiro é um órfão de
muitos pais, ao qual não se dedicou a atenção e o
tratamento adequado. É chegada a hora de atuar com
mais ímpeto e de promover reformas mais radicais.
Acredito que a PEC nº 5 poderá realizar tais reformas, o que me conduz à certeza de que poderei
contar com o apoio das Srªs e Srs. Congressistas para
sua aprovação.
Sr. Presidente, já foi tema de vários pronunciamentos, inclusive do pronunciamento do Senador Pedro Simon e do de muitos outros que aqui já participaram na tarde de hoje, a morte do Sr. Roberto Civita.
Eu gostaria de dizer que o criador da Veja – este é o
título principal do site de uma das maiores revistas do
mundo, a revista Veja, ao comunicar, com pesar, “Morreu Roberto Civita, criador da Veja” – foi um homem
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à frente do seu tempo. Idealizador e determinado, foi
um incansável defensor da democracia e da liberdade
de expressão.
Prossegue o texto postado no site da Veja:
Roberto Civita, diretor editorial e Presidente
do Conselho de Administração do Grupo Abril,
morreu neste domingo, às 21h41, no Hospital
Sírio-Libanês, em São Paulo, devido à falência
de múltiplos órgãos, depois de três meses internado para a correção de um aneurisma abdominal. Civita deixa a mulher, Maria Antonia;
os filhos do primeiro casamento, Giancarlo, Roberta e Victor, além de seis netos e enteados.
O velório acontece nesta segunda-feira, 27 de
maio, a partir das 11h, no Crematório Horto da
Paz, em Itapecerica da Serra, São Paulo.
Memória – “Gosto de ser editor e o que eu sei
fazer é revista”, dizia Roberto Civita.
Mesmo depois de 1990, quando a morte de
Victor Civita o levou a assumir o comando da
Abril e a chefiar o processo de diversificação
do grupo fundado pelo pai, ele nunca se afastou da atividade que o seduziu definitivamente
na década de 60, quando começou a por em
prática os conhecimentos assimilados anos
antes, na sua segunda temporada nos Estados Unidos. Nascido em Milão, Roberto Civita
morou em Nova York de 1939 a 1949, quando
veio para São Paulo. O bom desempenho no
Colégio Graded garantiu-lhe uma bolsa de
estudos nos EUA, onde percorreu, ao longo
da década de 50, caminhos que o levariam à
descoberta da vocação profissional e à volta
definitiva ao Brasil.
Depois de interromper o curso de Física Nuclear na Universidade Rice, no Texas, para
diplomar-se em jornalismo e economia na
Universidade da Pensilvânia, Roberto Civita
conseguiu um estágio na Editora Time Inc.,
que controlava as revistas Time, Life e Sports
lllustrated. Durante um ano e meio, familiarizou-se com todos os setores da empresa, da
redação à contabilidade. Em 1958, quando
Victor Civita perguntou ao filho que acabara de
voltar o que pretendia fazer, ouviu a resposta
que apressaria a entrada da Abril no universo
jornalístico: “Quero fazer uma revista de informação semanal, como a Time, uma revista de
negócios como a Fortune e uma revista como
a Playboy”, respondeu.
Pioneirismo – O pai prometeu preparar a empresa para o passo audacioso, consumado
em 11 de setembro de 1968, quando chegou
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às bancas a primeira edição de Veja. Roberto
Civita participou intensamente das experiências pioneiras que resultaram no lançamento
de Realidade, Exame, Quatro Rodas e Playboy.
Mas nada o deixava mais emocionado que recordar a trajetória descrita pela primeira revista
semanal de informação do Brasil. Foi ele quem
a criou. E foi ele o primeiro e único editor de
Veja, hoje a maior publicação do gênero fora
dos Estados Unidos.
“Ninguém é mais importante que o leitor, e ele
merece saber o que está acontecendo”, lembrava aos recém-chegados. “Veja existe para
contar a verdade. A fórmula é muito simples.
Difícil é aplicá-la o tempo todo”. Sobretudo em
ambientes hostis à liberdade de expressão,
aprendeu Roberto Civita três meses depois
do parto da revista.
Em 13 de dezembro de 1968, a decretação do
Ato Institucional n° 5 transformou o que era um governo
autoritário numa ditadura militar sem disfarces. A capa
da edição que noticiou o endurecimento do regime exibiu uma foto do general-presidente Arthur da Costa e
Silva sentado, sozinho, no plenário do Congresso que
o AI-5 havia fechado. Os chefes militares não gostaram da imagem, e ordenaram a apreensão de todos
os exemplares. A essa violência seguiu-se a instauração da censura prévia, que só em meados da década
seguinte deixaria de tolher os passos da revista Veja.
Risonho, cordial, otimista, Roberto Civita sempre
acreditou que nenhuma atividade vale a pena se não for
praticada com prazer. “Você está se divertindo?”, perguntava insistentemente aos profissionais com quem convivia. Mantinha-se otimista mesmo quando contemplava a
face sombria do País. Para ele, o Brasil só conseguiria
atacar com eficácia seus muitos problemas, se antes
aperfeiçoasse o sistema educacional, modernizasse o
capitalismo nativo, removesse os entraves à livre iniciativa e consolidasse o estado democrático de direito. “O
que Veja defende, em essência, é o cumprimento da
Constituição e das leis”, repetia. Também essa fórmula
parece simples. Difícil é colocá-la em prática. Foi o que
o editor de Veja sempre soube fazer.
Transmito meu sentimento de pesar a todos os
seus amigos, familiares e colaboradores, em nome da
Srª Maria Antonia e dos filhos, além dos seus netos
e enteados.
Por isso, Sr. Presidente, é que apresentei um
voto de pesar a esta Casa e peço a transcrição da
nota publicada pelo Portal da Veja. Faço meu o texto
que acabo de ler.
Era o que tinha a dizer, muito obrigado e que
Deus proteja a todos!
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Agradeço a S. Exª o Sr. Senador Cícero Lucena.
Sobre a mesa, encontra-se requerimento assinado
pelo ilustre Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, que
tive a honra de subscrever, juntamente com o Senador Pedro Simon.
Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII,
e art. 221, inciso I, do Regimento Interno do
Senado Federal, inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento ocorrido neste domingo,
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dia 26 de maio, do empresário, diretor editorial
e Presidente do Conselho de Administração do
Grupo Abril Roberto Civita, aos 76 anos, bem
como apresentação de condolências à sua
esposa, Maria Antonia, aos filhos Giancarlo,
Roberta e Victor, aos seis netos e enteados.
Assina o ilustre Senador Eduardo Matarazzo
Suplicy.
É o seguinte o Requerimento, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, só para solicitar a autorização do
Senador Eduardo Suplicy para também assinar esse
requerimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Honra-me, Senador Rodrigo Rollemberg, assim como o Senador Pedro Simon e o Presidente Luiz Henrique, que assinam
comigo esta homenagem a Roberto Civita, inclusive
somando-nos ao Senador Cícero Lucena e a outros
que hoje já falaram a respeito desse editor.
Roberto Civita nasceu em Milão, em 1936. Em
1939, a família foi morar nos Estados Unidos, onde permaneceu por dez anos. Em uma visita ao Brasil, seu
pai, Victor Civita, entusiasmou-se com a possibilidade
de fazer negócios no país e mudou-se com a família
para São Paulo. Aos 14 anos, Roberto Civita assistiu
ao lançamento da publicação O Pato Donald e, a partir
do gibi, nascia, em 1950, a Editora Abril.
Anos depois, Roberto voltou para os Estados
Unidos para estudar física nuclear na Universidade de
Rice, mas interrompeu o curso e formou-se em jornalismo na Universidade da Pensilvânia. Conseguiu um
estágio na Editora Time, que controlava as revistas
Time, Life e Sports Ilustrated. Durante um ano e meio
familiarizou-se com todos os setores da empresa, da
redação à contabilidade.
Em 1958, quando regressou definitivamente para
o Brasil, o pai, Victor Civita, perguntou-lhe o que pretendia fazer. Ouviu a resposta que apressaria a entrada da Abril no universo jornalístico: “Quero fazer uma
revista de informação semanal, como a Time, uma
revista de negócios como a Fortune e uma revista
como a Playboy”.
Assim, em 11 de setembro de 1968, a primeira
edição da revista Veja chegava às bancas.
Roberto Civita também participou intensamente
das experiências pioneiras que resultaram no lançamento da Realidade, da Exame, da Quatro Rodas e
da Playboy.
Nada o deixava mais emocionado do que recordar a trajetória descrita pela primeira revista semanal
de informação do Brasil. Foi ele quem a criou. Foi o
primeiro e único editor de Veja.
Risonho, cordial, otimista, Roberto Civita sempre
acreditou que nenhuma atividade vale a pena se não
for praticada com prazer. “Você está se divertindo?”,
perguntava insistentemente aos profissionais com
quem convivia.
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Sob o comando de Roberto Civita, a Abril investiu em televisão e Internet. Colocou no ar a TVA e a
MTV, considerada o primeiro canal de TV segmentado do Brasil. Na internet, a primeira iniciativa foi com
o BOL, Brasil Online, lançado em 1996, e mais tarde
incorporado ao UOL.
O rabino Henry Sobel contou que Civita tinha
o costume de corrigir os erros de português do religioso, que o corrigia no inglês. “Ele era gente, muito
bom, confiável. Ele era a locomotiva da Editora Abril,
competente.”
Mesmo a revista Veja tendo uma postura quase
que sistemática, mais recentemente, de criticar o Partido dos Trabalhadores, ao qual pertenço, reconheço
em Roberto Civita sua contribuição para o jornalismo
brasileiro e o mérito em ter criado não só a revista Veja
como todas as outras editadas pelo Grupo Abril desde
que ele retornou ao Brasil.
Como fizeram o Senador Pedro Simon e outros
hoje, avalio que tanto o diretor de redação do jornal O
Estado de S.Paulo, Ruy Mesquita, criador do Jornal da
Tarde, assim como Roberto Civita foram dois grandes
defensores da liberdade de imprensa, que nos deixam
nesses últimos dias – há uma semana, Rui Mesquita
e, ontem, Roberto Civita.
A Presidenta Dilma Rousseff disse, por meio de
nota oficial, que lamenta a morte do empresário que
soube tornar a Editora Abril uma referência no setor.
Muito obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg,
por permitir que eu possa, aqui, assinalar esta homenagem ao Roberto Civita.
E permita que também aqui dê os meus parabéns a Fundação Escola de Sociologia e Política, que
hoje completou 80 anos numa bonita cerimônia que
teve uma brilhante palestra do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, recordando, dentre outras coisas,
a sua convivência com Donald Pierson e com o Prof.
Florestan Fernandes, Professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo.
Também junto à Universidade de São Paulo, como
professor, interagiu, ensinando tantas pessoas, das mais
diversas gerações, a realizar pesquisas sobre os problemas sociais brasileiros, sobre as diferenças sociais, sobre
os negros, sobre os mais pobres, sobre os indígenas.
Foi uma cerimônia muito bonita, presidida pelo
Professor Angelo Del Vecchio, que recebeu o Presidente Fernando Henrique Cardoso e tantos professores
e intelectuais que foram alunos daquela casa ou que,
como eu, tanto interagiram com professores e alunos
da Escola de Sociologia e Política.
Meus parabéns a todo o seu corpo docente e
de estudantes.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Luiz Henrique deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá, 2º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Eduardo Suplicy, a Mesa registra o
requerimento de V. Exª.
Aliás, quero também pedir licença para assinar,
como co-autor, esse requerimento de V. Exª, que faz
justiça ao Dr. Roberto Civita, que será votado posteriormente, numa sessão de Ordem do Dia.
Tenho certeza de que será aprovado pelo Senado, por todos os méritos e pela figura que representou
e representa o Dr. Roberto Civita para a imprensa e
para a liberdade no Brasil.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com a palavra, pela ordem dos inscritos, o
Senador Rodrigo Rollemberg.
V. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Presidente, Senador Romero Jucá.
Quero somar-me ao Senador Eduardo Suplicy,
solidarizando-me com a família de Roberto Civita, com
seus amigos e com a Editora Abril pela morte desse
grande jornalista e editor, reconhecendo o papel importante que desempenhou no Brasil. Sua paixão era
produzir notícias e informar os leitores. Portanto, faço
questão, Senador Eduardo Suplicy, de me associar
às homenagens à figura do Roberto Civita propostas
por V. Exª e a esse voto de pesar por sua passagem,
pelo seu falecimento.
Subo a esta tribuna, Sr. Presidente, para celebrar
os avanços estratégicos obtidos pela Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste – Sudeco,
que, neste mês de maio, comemora seus dois anos
de recriação. E o faço num momento particularmente
especial, não só pelo salto no crescimento do Produto
Interno Bruto da Região Centro-Oeste, que impulsionou de forma decisiva os números da economia nacional em 2012, mas também porque, neste momento,
a Sudeco passa por um importante processo de fortalecimento institucional, com a realização de concurso
público, que vai criar 100 novos postos de trabalho, e a
aprovação da Lei nº 12.742, de 11 de janeiro de 2013,
que destina ao Ministério da Integração Nacional 119
novos cargos de DAS para fortalecer a Sudeco e outras superintendências regionais de desenvolvimento,
a Sudene e a Sudam.
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Nesses dois anos de atuação da Sudeco, temos
avanços expressivos. Se no ano passado a Região Sudeste, que representa mais da metade da economia
brasileira, cresceu abaixo da média nacional – apenas
0,5%, segundo estudo da consultoria Tendências –, o
ritmo da Região Centro-Oeste cresceu o triplo: 3,3%.
Portanto, se não fosse o crescimento da Região Centro-Oeste, os dados de crescimento do PIB de 2012
seriam ainda mais tímidos.
O Diretor-Superintendente da Sudeco, Marcelo
Dourado, tem usado de forma muito elucidativa a metáfora do Centro-Oeste como pulso do “coração do
país”, não apenas por uma leitura estratégica que o
Brasil deve ter do seu interior, mas também pela perspectiva simbólica mesmo do pulso que representa o
Centro-Oeste não só ao crescimento, mas ao desenvolvimento nacional.
A ideia de formatação de uma identidade nacional de uma “civilização sertaneja” já foi trabalhada historicamente por grandes pensadores, como Euclides
da Cunha, Gilberto Freire e Pedro Calmon. Políticas
públicas para a Região amadurecem desde a Marcha
para o Oeste de Vargas e a Fundação Brasil Central,
de 1943; passam pelo extraordinário impulso que foi
a construção de Brasília, em 1960, dos anos JK; e
também com a criação da Sudeco, em sua primeira
fase, no fim dos anos 60, como órgão promotor do
desenvolvimento.
Neste sentido, é importante destacar aqui o esforço fundamental que a Sudeco tem feito para marcar
a diferença entre “crescer” e “crescer com qualidade,
ou seja, com sustentabilidade, com tecnologia e inovação, com formação e capacitação, com inclusão
social”. Significa transformar esta competitividade natural que tem o Brasil, em termos de commodities, em
vantagens competitivas dinâmicas, com inovação, com
conhecimento, com alta tecnologia, com diversificação
de produtos e com diversificação da economia. Mas
também significa transformar nossas oportunidades
de crescimento em oportunidades reais de desenvolvimento dos brasileiros, de cada um dos brasileiros, em
seu direito inalienável de acesso à boa educação, ao
bom atendimento hospitalar, à moradia, à vida digna.
E foi esta compreensão mais complexa e mais
orgânica de desenvolvimento que permitiu à Sudeco
alcançar resultados tão importantes.
Os números do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO, por exemplo, são muito expressivos:
em 2012, o FCO registrou o maior volume de contratações desde a sua criação. As aplicações em operações de financiamento chegaram a R$5,9 bilhões no
período. O número representa um aumento de 5,7%
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em relação ao recorde registrado em 2011, que foi de
R$5,5 bilhões.
É importante registrar que, este ano, na semana passada, estivemos eu, a Senadora Lúcia Vânia,
o Senador Wilder Morais, o Senador Blairo Maggi e
o Senador Jayme Campos com o Ministro Fernando
Bezerra, para solicitar um aporte adicional de recursos para o FCO, já que a demanda está sendo muito
grande e alguns Estados praticamente comprometeram todos os recursos disponíveis para este ano já no
mês de maio – final do mês de maio –, início do mês
de junho. Quero registrar também a presença nessa
reunião do Senador Ruben Figueiró.
Apenas as operações destinadas ao setor empresarial ultrapassaram o montante de R$2,5 bilhões.
Além disso, pelo terceiro ano consecutivo, todos os
466 Municípios da Região Centro-Oeste foram beneficiados com recursos do FCO. Todo esse vigor gerou,
somente em 2012, 590 mil empregos diretos e indiretos na região. Um desempenho que mostra, por si só,
como foi acertada a decisão de reativação da Sudeco.
O FCO gerou uma nova dinâmica impulsionadora
do desenvolvimento socioeconômico da Região Centro-Oeste. O atendimento creditício prioritário aos tomadores de menor porte foi expressivo. No ano de 2012,
superou a marca dos 68%, ultrapassando a casa dos
R$4 bilhões. Para 2013, a previsão para aplicação de
recursos do FCO na Região Centro-Oeste é de R$5,5
bilhões, sendo mais de R$1 bilhão, R$1,45 bilhão, para
o Distrito Federal e Entorno. Isso hoje.
Com a nossa visita ao Ministro Fernando Bezerra,
houve o compromisso de uma tentativa de alavancagem de mais recursos, via BNDES e via outras fontes, para que o FCO possa ampliar os recursos para
o financiamento de investimentos, ainda este ano, na
Região Centro-Oeste, em função do grande aumento
da demanda.
A redução da taxa de juros, que agora está em
3% ao ano para 2013, e a desburocratização do processo de acesso aos recursos, que ainda precisa ser
melhorado, o lançamento do Cartão FCO Empresarial,
a ampliação das linhas, em especial para o empreendedor individual, ciência, tecnologia, a nova linha
ABC (Agricultura de Baixo Carbono) e os seminários
do FCO Itinerante são todos fatores que dinamizam a
ação da Sudeco, consolidando o papel decisivo da Superintendência nesse processo. Esse aspecto reforça a
principal diretriz do Fundo, que determina a diminuição
das desigualdades regionais do País.
Também vale destacar que, neste ano, a Sudeco
começou a por em marcha o FCO Itinerante, desenvolvendo seminários em 19 Municípios do Entorno
para esclarecer empresários e produtores rurais sobre
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as linhas de crédito oferecidas pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, uma ação
que contribuirá, e muito, para o desenvolvimento da
região, principalmente nas cidades com menor Índice
de Desenvolvimento Humano. A caravana já passou por
três Estados da Região Centro-Oeste. Nos Municípios
que integram a Região Integrada de Desenvolvimento
do Distrito Federal e Entorno (Ride/DF) já se medem
bons resultados. Dados divulgados pela Sudeco revelam que já foram realizadas 2.437 contratações do
FCO no DF e Entorno, o que totaliza pouco mais de
R$230 milhões. Se comparado ao mesmo período do
ano passado, o salto foi de 14,6%. Durante todo o ano
de 2012, a Região Integrada de Desenvolvimento do
Distrito Federal e Entorno (Ride/DF) contratou R$544
milhões. Na última quarta, dia 15, o FCO Itinerante chegou oficialmente ao Distrito Federal e cumpre intenso
calendário já iniciado há um mês na Região do Entorno.
No ano passado, fiz uma proposta que contou
com o apoio dos Senadores Walter Pinheiro e José
Pimentel, para que a partir de 2013 o Distrito Federal
e a Ride pudessem acessar mais recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. A
economia do Distrito Federal é diferenciada. Aqui o setor de comércio e serviços é muito forte e o limitante
existente até então (de apenas 20% dos financiamentos para comércio e serviços) fazia com que o Distrito
Federal acessasse menos recursos. Por isso eu vejo
esta mudança com muito otimismo.
E agradeço mais uma vez, aqui, ao Senador Walter Pinheiro e ao Senador José Pimentel, que tiveram
essa compreensão. E modificamos, juntos, na medida provisória, as regras do FCO. Agora, os limites, os
montantes para cada área são definidos pelos planos
de desenvolvimento regional, não havendo mais limites para determinadas atividades. Isso fez com que
o Distrito Federal, por exemplo, que no ano passado
contava com R$250 milhões para o financiamento das
atividades de comércio e serviços, este ano conte com
R$500 milhões, podendo ser ampliado, caso todos esses recursos sejam utilizados.
Outro importante avanço foi a criação do Fundo
de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO). A Lei
Complementar nº 129/2009, que recriou a Sudeco,
criou este Fundo aprovado no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2013. A medida provisória foi aprovada
aqui no Senado no fim de fevereiro, regulamentando o
FDCO e assegurando R$1,4 bilhão de investimentos
para a região, em infraestrutura e logística. Criam-se
assim condições para estruturar o espetacular salto
de crescimento na região. Com o FDCO, as questões
logísticas e de infraestrutura passam a ter um acolhimento específico na estrutura do governo, com linhas
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específicas para consolidar o salto econômico apresentado pela região.
É importante registrar que esses recursos, R$1,4
bilhões para 2013, ainda são insuficientes para as necessidades de infraestrutura e logística da Região Centro-Oeste, e podem trazer, certamente trarão, enormes
benefícios à alavancagem dos índices de crescimento
e de desenvolvimento do Brasil.
Também foi criada uma linha de crédito exclusiva no FCO para o desenvolvimento do turismo, outra
grande vocação da região. Somente em 2012, foram
disponibilizados R$189 milhões para o setor. A Sudeco
tem sido uma grande parceira no desenvolvimento do
turismo. Além de pensar estrategicamente no setor, a
Superintendência é sensível às necessidades de investimento, principalmente motivadas pelos eventos
agendados no DF nos próximos anos.
A Sudeco também tem desempenhado um papel estratégico na dotação de infraestrutura e logística à Região Centro-Oeste. Para melhorar o fluxo de
trânsito na região do Entorno Sul do Distrito Federal,
a Sudeco coordena grupo que reúne Ministério da Integração Nacional, Ministério dos Transportes, ANTT,
DNIT e pelos governos dos Estados do Centro-Oeste
e do Distrito Federal, para transformar a linha férrea
entre Brasília e Luziânia em linha regular mista de
transporte de passageiros e cargas. Esse é um investimento fundamental para melhorar a qualidade
de vida das pessoas que vivem em Luziânia, Cidade
Ocidental, Novo Gama e Valparaíso, que hoje gastam
um tempo enorme deslocando-se dessas cidades para
o Distrito Federal. Com a linha férrea, um trem de passageiros certamente vai melhorar muito as condições
de mobilidade da população que vive no Entorno Sul
do Distrito Federal.
Também será implantada a ferrovia de trens de
média velocidade que vai ligar Brasília, Anápolis e Goiânia. Além de ligar regiões metropolitanas estratégicas
para o desenvolvimento do Centro-Oeste, as ferrovias
resolverão um problema sério, um problema crônico
de transporte na região do Entorno.
A licitação para contratação do consórcio para a
realização dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Socioambiental foi concluída na semana
passada. E um consórcio de empresas foi contratado
para a implantação de serviços de transporte de passageiros e de cargas entre Brasília, Anápolis e Goiânia. A empresa está contratada para fazer o estudo de
viabilidade econômica. O estudo será responsável por
mostrar o local ideal e as características necessárias
à construção da nova linha férrea. Com a implantação
da linha, será possível fazer o percurso entre Brasília
e Goiânia em mais ou menos uma hora.
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A nova Sudeco também desenvolve programas
de compras para máquinas agrícolas, com preferência
para os Municípios de IDH mais baixo. A tecnologia é
tratada como ferramenta de autonomia e desenvolvimento. Acompanha essa ação um programa que intensifica a pavimentação para escoar a produção com
rapidez e mais segurança.
Cada vez mais, a Sudeco assume o protagonismo
na criação de estruturas para consolidar o salto de desenvolvimento que marca a história recente da Região
Centro-Oeste. Trabalha no financiamento da agricultura
de baixo carbono, investe na inovação tecnológica, nas
tecnologias de integração lavoura, pecuária e florestas,
agregando valor à produção agrícola com a utilização
de nossa biodiversidade e a preocupação com o meio
ambiente. Atua, também, em ações de conservação e
preservação do bioma Pantanal e, principalmente, do
bioma Cerrado, através das tecnologias de integração
lavoura-pecuária-florestas, protegendo o Cerrado, que
é o bioma, hoje, mais ameaçado do Brasil.
São caminhos pautados por desafios com resultados transformadores a curto, médio e longo prazo.
Temos consciência de que a estrutura ainda é pequena
e que muito terá de ser feito, mas, sem dúvida, passos
importantes têm sido dados. Há um plano consciente de desenvolvimento considerando o fator humano
como elo central do crescimento. Sabemos que, com
uso estratégico da tecnologia, podemos desenvolver
a agricultura de forma sustentável. Costumo sempre
citar dados da Embrapa que ilustram bem o quanto esse é um caminho possível e estratégico para o
nosso desenvolvimento. Nos últimos 30 anos, com o
trabalho da Embrapa, foi possível aumentar em 268%
a produção agrícola no País, enquanto se expandiu
em apenas 45% o total da área plantada. São números reveladores para o quanto o Brasil tem um potencial extraordinário para crescer de forma sustentável,
buscando uma integração positiva entre agricultura e
meio ambiente. E, neste sentido, o Centro-Oeste tem
tudo para não ser apenas um celeiro de alimentos do
Planeta, mas um celeiro da inovação, com tecnologias
que agreguem produtividade e diversidade – humana,
ecológica e cultural.
Cumprindo sua missão principal na redução das
desigualdades regionais e nacionais, a Sudeco faz um
trabalho especialmente focado na inclusão social. Se a
região foi considerada pelo Ipea, em 2008, como a região com o pior desempenho na redução média anual
da taxa de pobreza absoluta, no ano passado, mais de
73 mil famílias saíram da extrema pobreza, graças ao
Programa Brasil Carinhoso. Mas isso também reflete
resultados de ações promovidas pela Sudeco, dentro
do Programa Brasil sem Miséria.
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Gostaria de citar especialmente o programa Mulheres na Construção. Tive o prazer de acompanhar
a formação de mais de 300 mulheres de baixa renda
na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito
Federal e Entorno, pessoas de Águas Lindas e daqui
do Distrito Federal. Na semana passada, participei da
formatura de 179 alunas do programa, na sede do Instituto Federal de Educação de Brasília, em Samambaia.
Foi emocionante ouvir cada depoimento do quanto o
programa impactou não só na profissionalização, mas
na autoestima dessas mulheres.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Essa foi uma iniciativa oportuna da Sudeco em
parceria com o Instituto Federal de Brasília e o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal, depois de constatar que as mulheres representam
apenas 3% dos 90 mil empregados da construção civil
do Distrito Federal. Acompanhei de perto essa ação,
que se tornou uma referência na política social da
Sudeco, e, neste ano, deverá se expandir para toda a
Região Centro-Oeste.
O protagonismo feminino em programas da Sudeco é expressivo, com alcance, também, pelo Programa de Capacitação de Mulheres Reeducandas para a
Liberdade, na busca de um novo caminho para o recomeçar de centenas de mulheres cumprindo penas, e
com o Programa Mulheres que Sabem Fazer, a Sudeco se une ao CNPq para cursos profissionais de curta
duração. O Programa para Capacitação de Mulheres
Reeducandas para a Liberdade constrói galpões para
cursos profissionalizantes em unidades prisionais.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Atualmente atua nas unidades de Aparecida do
Norte, em Goiás, e iniciou recentemente seu trabalho
na unidade do Gama, no Distrito Federal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria
de fazer esses registros desta tribuna.
Das riquezas e potencialidades da nossa região
já temos certeza. O passo seguinte é fazer acontecerem as ações, em diálogo permanente entre Estado e
Sociedade, para que venham integradas em um projeto
comum, para que o Centro-Oeste possa continuar a
impulsionar e agregar qualidade ao desenvolvimento
do Brasil. Esperamos a continuidade deste pacto pelo
desenvolvimento – considerado como uma verdadeira
revolução silenciosa.
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Reforço o conceito da Sudeco em sua missão
de crescimento com sustentabilidade e o respeito ao
fator humano e valores ambientais.
Encerro repetindo o slogan da instituição, com o
desejo de que deste Planalto Central continuem a surgir
alvoradas: “para o coração do Brasil bater mais forte”.
(Interrupção do som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Era o registro que eu gostaria de fazer, cumprimentando todos os servidores da Sudeco, na figura
do seu Superintendente, Marcelo Dourado, todos os
parceiros, Secretários de Desenvolvimento dos quatro
Estados da Região Centro-Oeste, e manifestando nossa
profunda confiança no povo, na população da Região
Centro-Oeste, para contribuir para o avanço brasileiro.
Um grande abraço.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com a palavra, pela ordem de oradores, o Senador Valdir Raupp, a quem, depois, eu solicitarei que
presida a sessão por cinco minutos, para eu fazer uma
breve comunicação de Liderança.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, registro, em
meu nome, em nome do PMDB nacional, votos de
pesar pelo falecimento dos jornalistas Ruy Mesquita,
do Estado de S. Paulo, ocorrido na semana passada,
e Roberto Civita, ocorrido ontem.
São jornalistas que marcaram a sua época e contribuíram para a imprensa livre e democrática brasileira.
Não se acovardaram frente ao arbítrio, e as páginas de
seus jornais e revistas sempre constituíram em luzes
contra a escuridão nos tempos de exceção.
Com certeza, eles farão muita falta nos nossos
debates para consolidação de um país livre, soberano
e democrático. Que permaneçam entre nós, portanto,
as lições de vida desses dois grandes brasileiros.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, poucos diplomas legais foram e continuam sendo tão importantes
para os destinos do nosso País quanto a Consolidação
das Leis do Trabalho, introduzida no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto-Lei n° 5.452, de
1º de maio de 1943.
Nesses 70 anos, a CLT vem garantindo, nas Cortes trabalhistas brasileiras, o respeito ao princípio da
proteção, segundo o qual é dever primordial da legislação laboral a defesa dos direitos da parte mais vulnerável da relação trabalhista, o empregado, o trabalhador
urbano ou rural, que passou a ter na CLT seu principal
escudo contra a opressão e a exploração.
A ênfase nas questões trabalhistas foi uma das
principais marcas da Era Vargas. As políticas de Getúlio
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Vargas para esse setor nunca foram universalmente
aprovadas, nunca foram isentas de críticas, sobretudo
em relação às intenções que estariam por trás daquelas iniciativas.
Porém, são inegáveis os avanços conquistados
pela CLT. É inegável que a CLT, a partir de um apanhado fragmentado de normas dispersas, criou uma
fundação firme em torno da qual se desenvolveu, posteriormente, todo o Direito do Trabalho no Brasil.
Estamos falando de um país em que o Direito do
Trabalho é referência mundial. Talvez, em nenhuma
outra nação, o trabalhador tenha acesso a um conjunto tão bem estruturado de leis quanto no Brasil. A
Justiça do Trabalho talvez seja o ramo mais vigoroso e
movimentado do nosso Poder Judiciário, palco permanente que é da luta dos trabalhadores pela defesa de
suas prerrogativas. E a CLT é o instrumento principal
do trabalhador brasileiro nessa batalha. Ela é a principal e inconteste referência do trabalhador brasileiro.
Apenas a Constituição de 1988 teve impacto similar
na proteção ao empregado e na defesa da harmonia
das relações laborais em nosso País.
Evidentemente, uma norma com sete décadas de
história já passou por diversas modificações e adaptações. Isso não tira da CLT um modernismo que já
era uma característica sua desde seu surgimento. Ela
nasceu como uma lei à frente de seu tempo, e sua
própria adaptabilidade aos desafios do século XXI é
evidência de sua permanente relevância.
Estamos sempre atentos à CLT. Estamos sempre buscando melhorá-la, ampliando cada vez mais a
proteção ao trabalhador brasileiro, eliminando lacunas
que porventura existam em determinadas questões. É
um processo constante de aperfeiçoamento, no qual
o Congresso Nacional tem papel preponderante. Aqui
surgiram propostas que incrementaram a CLT e a legislação trabalhista em diversos aspectos. Estamos, por
exemplo, totalmente envolvidos na regulamentação dos
direitos dos empregados domésticos, corrigindo uma
injustiça histórica e dando dignidade a essa categoria
que há séculos vinha sendo vítima de uma exploração
injustificável em nosso País.
Raros são os parlamentares que, em algum momento de suas carreiras políticas, não apresentaram
projetos com vistas a alterar a CLT. Eu próprio fui o
autor do PLS 637, de 2011, que altera o artigo 482 da
CLT, para disciplinar o abandono de emprego.
O projeto agora tramita na Câmara dos Deputados, onde é uma das cerca de 580 proposições que
alteram a CLT ou legislação trabalhista correlata. Somadas às quase 100 proposições com as mesmas intenções que tramitam no Senado, temos um universo
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de praticamente 700 projetos que tentam deixar sua
marca na Consolidação das Leis do Trabalho.
E assim será, Srªs e Srs. Senadores, pelas próximas décadas. Uma norma com a relevância, a importância e a centralidade da Consolidação das Leis do
Trabalho será sempre objeto de nossa máxima atenção, do nosso máximo cuidado. Estaremos sempre à
procura de formas de aperfeiçoá-la e de aumentar o
círculo de proteção em tomo do trabalhador brasileiro.
Desse modo, a CLT estará sempre atualizada, sempre
relevante, sempre adaptada à realidade de seu tempo,
e permanecerá como a principal ferramenta dos nossos
trabalhadores na defesa de seus direitos.
Sr. Presidente, entro agora em um outro tema,
que é um elogio. Os nossos sinceros elogios e parabéns à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional
Rondônia, que foi fundada em fevereiro de 1974, quando o Estado ainda tinha o status de território federal.
De lá para cá, a Ordem dos Advogados do Brasil participou de todos os momentos da construção do
Estado de Rondônia, atuando não apenas como representante dos advogados e outros operadores do Direito,
mas como uma voz ativa da sociedade rondoniense.
Exemplo de ação social que se estende para
além das funções basilares da OAB/RO é a recente
campanha de doação de sangue cujo mote foi “Doe
sangue, doar é legal”.
Tratou-se de uma iniciativa conjunta entre a Comissão de Cidadania da OAB e a Fundação Hemeron
– Fhemeron, com apoio da Caixa de Assistência dos
Advogados de Rondônia. A campanha teve início no
dia 7 de maio e se estendeu até o dia 18 deste mês.
O objetivo, bastante nobre, foi auxiliar o hemocentro
a ampliar a coleta de sangue, pois os estoques têm
andado baixos no Estado.
A Fhemeron precisa manter um estoque mínimo de cem bolsas de sangue diárias, para atender a
demanda que não cessa de crescer. E sangue, como
todos sabemos, Sr. Presidente, representa vida. Nos
momentos de maior necessidade, é que as famílias
percebem como é importante contar com os estoques
públicos de hemoderivados.
Em início de fevereiro, Orlando Ramires, Presidente da Fhemeron, expôs o problema ao Presidente
da OAB Rondônia, Dr. Andrey Cavalcante. Contando
com mais de cinco mil filiados, além dos familiares, a
OAB tem o poder de constituir-se em grande parceira dessa causa social. Além disso, a campanha visou
atingir outros operadores do Direito, como magistrados,
promotores, procuradores e delegados, autoridades,
que, por meio de seu exemplo, podem contribuir para
ampliar a conscientização social sobre a necessidade
de doar sangue.
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Para a divulgação da campanha, a Fhemeron e
a OAB elaboraram peça de comunicação publicitária,
como banners, botons e cartazes, também foram realizadas palestras e oficinas sobre o tema de doação,
ressaltando o rigor técnico dos procedimentos, absoluta assepsia e os modernos equipamentos disponíveis
para a sorologia rápida e segura. Um espaço físico foi
reservado na sede da Seccional, além de a OAB ter disponibilizado um veículo para transporte dos doadores.
Srªs e Srs. Senadores, este meu pronunciamento
me une simbolicamente a todos os que participaram
da Campanha Doe Sangue, Doar é Legal. Como bem
frisou o Presidente da Comissão de Proteção à Cidadania da OAB, Marcos Aurélio de Menezes, “a doação de
sangue necessita ser regular e periódica e não apenas
ocasional ou em situação de emergência. Queremos
desenvolver uma educação junto aos profissionais do
Direito sobre a importância da doação e a importância
do espírito solidário e de cidadania”.
Sr. Presidente, faço minhas as palavras do Dr.
Marcos Aurélio e aproveito para cumprimentar os Presidentes da Fhemeron, Dr. Orlando Ramires, e da OAB
Rondônia, Dr. Andrey Cavalcante, pela bela iniciativa.
Eis um gesto nobre que merece meu aplauso!
Era o que tinha, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Gostaria de convidar o Senador Valdir Raupp
para assumir a Presidência, por dois minutos, enquanto, cumprindo a lista de oradores, faço um pequeno
registro sobre os 70 anos da CLT.

Presidente, é exatamente matéria que estou relatando
que trata da regulamentação da emenda constitucional
que deu a igualdade ao trabalhador doméstico.
Nós estamos na regulamentação da Emenda
Constitucional nº 72, criando todos os procedimentos
para que a CLT possa recepcionar o empregador doméstico e o empregado doméstico, equiparando, assim,
garantias, direitos, condições e jornadas de trabalho,
por exemplo, que sejam compatíveis com as condições
e as peculiaridades do trabalho doméstico.
Então, eu gostaria de registrar a importância de
toda essa história, que veio lá de Getúlio Vargas até os
dias de hoje, com os avanços no campo trabalhista que
o País encontrou durante todo esse tempo, e registrar
que nós precisamos continuar avançando. Se nesses
70 anos nós modernizamos a CLT, agora, ainda mais,
quando temos a competitividade brasileira questionada, quando temos a diminuição da industrialização no
nosso País, quando temos a abertura das fronteiras
agrícolas, quando temos, enfim, o desafio do mercado
internacional e da concorrência internacional, mais do
que nunca, nós precisamos capacitar, treinar e garantir
direitos e condições aos trabalhadores do nosso País.
Portanto, fica aqui o meu registro, já que não falei
na sessão pela manhã, e gostaria de dar por lido, Sr.
Presidente, então, esse meu discurso, referente aos
70 anos da CLT.
Muito obrigado.

O Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Valdir Raupp.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o Brasil comemora, em
2013, os primeiros setenta anos de vigência da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Estabelecida
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1º de maio de 1943, a
consolidação unifica a legislação trabalhista nacional,
e tem servido, desde o Governo Getúlio Vargas, para
estabelecer relações mais cidadãs no mundo do trabalho, na medida em que assegura inúmeros direitos
a todos os que laboram, diariamente, na construção
de um Brasil melhor.
Srªs e Srs. Senadores, o estabelecimento de legislação trabalhista protetiva dos direitos do trabalhador, nos países ocidentais, insere-se na perspectiva
das tensões ideológicas do século 19, em que a ameaça presente do socialismo conduziu trabalhadores e
empresários a novos pactos sociais, sob a égide do
Estado, para acomodação de interesses e manutenção a paz social.
Nos séculos 19 e 20, o clássico trabalhador confundia-se com o modelo tradicional do ser humano no

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Concedo a palavra ao nobre Vice-Presidente
desta Casa, Senador Romero Jucá, do Estado de
Roraima.
Tem V. Exª a palavra pelo tempo necessário,
Senador.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero saudar o
Presidente Valdir Raupp, o Líder do PMDB, Senador
Eunício Oliveira.
Sr. Presidente, eu pedi a palavra para fazer um
registro e dar como lido um discurso que preparei sobre
os 70 anos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Hoje, nós tivemos uma sessão, pela manhã, de homenagem, de reconhecimento aos avanços e à inegável
importância dessa lei para o trabalhador brasileiro, e
gostaria de registrar, neste momento, que a CLT passa por mudanças para se aprimorar, e uma delas, Sr.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR ROMERO JUCÁ.
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chão de fábrica, labutando pelo pão de cada dia ao
custo do suor do seu rosto. Esse clássico trabalhador
obviamente existe, porém as profundas mudanças no
perfil das sociedades e também do Brasil levaram, nas
economias nacionais, o setor de serviços ao protagonismo na geração de emprego e renda.
Por outro lado, o surgimento acelerado de novas
tecnologias, como a onipresente internet, sobretudo no
âmbito das telecomunicações, imprimiu enorme velocidade às trocas comerciais e às interações sociais,
em todo o mundo.
Não seria exagero, portanto, supor que nos encontramos, em nossos dias, em um novo e inédito
patamar do processo de produção e acumulação de
riquezas, e as alterações dos padrões tecnológicos
são de tamanha profundidade e duração que fazem da
sala de estar de nossa infância – com o monitor preto
e branco de TV, não raramente com um pouco de lã
de aço na antena, para melhorar a recepção das imagens – um mero objeto de curiosidade antropológica
para os nossos filhos e netos.
É, portanto, com a profunda transformação experimentada pela sociedade brasileira, no curso dos
últimos setenta anos, que celebramos todos os inúmeros avanços introduzidos pela CLT, na proteção de
mulheres, adolescentes e homens na luta pela vida.
Ao mesmo tempo, sem em absoluto renegar o
passado, estamos conscientes da necessidade de permanente adaptação das leis a novos contextos sociais
e econômicos, no Brasil e no mundo.
Vivemos, atualmente, uma era de turbocapitalismo, em que a competição internacional de empresas e
Estados por novos mercados por vezes dizimam não
apenas um operador econômico isolado, mas setores
inteiros da economia nacional, como a indústria de
brinquedos, de calçados e de informática, no Brasil.
Haveremos, portanto, de chegar a novos consensos,
reconhecendo que o operário bem remunerado e protegido é também o consumidor da própria indústria,
que se retroalimenta do dinamismo do mercado interno. Reconhecemos, igualmente, que o fomento à
empresa nacional e a preservação de sua vitalidade
econômica são de interesse direto dos trabalhadores,
na medida em que a vitalidade das empresas garante
a forte geração de empregos nas economias nacionais.
Srªs e Srs. Senadores, em tempos de ascensão
da China e da Ásia na economia-mundo, e da surpreendente recessão em diversos países da União Européia, com enormes índices de desemprego no Velho
Continente, é nosso papel, no Senado da República,
adaptar a legislação trabalhista a novos contextos
domésticos e internacionais, de modo a mantermos
o dinamismo da economia brasileira, e sua intrínseca
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capacidade de gerar empregos. Celebramos, portanto,
os setenta anos da CLT com os olhos voltados para
um futuro ainda mais auspicioso e feliz para todos os
nossos concidadãos.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 27, de
2013, do Presidente da Comissão Temporária, criada
pelo Requerimento nº 18, de 2013, destinada a realizar levantamento da legislação pertinente à prevenção
e combate de incêndios no Brasil e elaborar proposta
concreta, eficaz e de alcance nacional das normas
técnicas necessárias, tendo como referência rigorosos
padrões internacionais, comunicando o encerramento
dos trabalhos e encaminhando o Relatório Final nº 2,
de 2013, para publicação.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 27/2013 – CTLEGINC
Brasília, 23 de maio de 2013
Assunto: Encerramento dos Trabalhos da Comissão
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da “Comissão Temporária, criada pelo Requerimento nº 18, de 2013, com
a finalidade de realizar levantamento da legislação pertinente à prevenção e combate de incêndios no Brasil, e elaborar proposta concreta, eficaz e de alcance
nacional das normas técnicas necessárias”, tenho a
honra de comunicar a Vossa Excelência que esta Comissão encerrou seus trabalhos na presente data com
a aprovação do Relatório Final, que ora encaminho.
Atenciosamente, – Senadora Ana Amélia, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – O Relatório Final nº 2, de 2013, vai à publicação, em suplemento ao Diário do Senado Federal,
e será encaminhado aos órgãos competentes.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Ao cumprimentar cordialmente V. Exª, comunico, nos termos regimentais, a minha indicação e a
indicação do Senador Eduardo Braga como membros
suplentes, representantes do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, PMDB, na Comissão Mista
Temporária destinada a consolidar a legislação federal
e a regulamentar dispositivos da Constituição Federal,
criada pelo Ato Conjunto dos Presidentes do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados nº 2, de 2013.
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Na oportunidade, renovo a V. Exª votos de apreço e consideração.
Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB no
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – 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
julho de 2006, 12.487, de 15 de setembro de
2011, e 11.941, de 27 de maio de 2009; altera

MAIO
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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
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 132, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 5, de 2013. Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 496/2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 132, de 2012, de autoria do
Deputado Arnaldo Faria de Sá, que dispõe
sobre a investigação criminal conduzida pelo
delegado de polícia.
Parecer sob o nº 328, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Humberto Costa, favorável ao Projeto.
– pendente de parecer sobre as emendas de
Plenário.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 51, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 496, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 51, de 2012, de autoria do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a
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criação de funções comissionadas no Quadro
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 18ª Região (GO) e dá outras
providências.
Parecer favorável, sob o nº 267, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Waldemir Moka.
6
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.
7
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.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
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
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os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região,
com sede em Manaus e jurisdição no Estado
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
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.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
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
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do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 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.
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12
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.
13
REQUERIMENTO Nº 316, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 316, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando voto de solidariedade ao Governo
dos Estados Unidos da América, em razão do
atentado sofrido no dia 15 de abril de 2013,
durante a Maratona de Boston, que vitimou 3
pessoas e deixou mais de 100 feridos.
Parecer favorável, sob nº 394, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 33 minutos.)
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Ata da 82ª Sessão, Para Premiações e Condecorações,
em 28 de maio de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Fernando Collor e Armando Monteiro
(Inicia-se a sessão às 10 horas e 57 minutos
e encerra-se às 12 horas e 55 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sessão do Senado Federal destinada
à entrega da 4ª premiação do Diploma José Ermírio
de Moraes.
Declaro aberta a sessão do Senado Federal,
destinada à entrega do Diploma José Ermírio de Moraes aos agraciados desta 4ª premiação, nos termos
da Resolução nº 35, de 2009.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, instituído pela Resolução nº 35, de 2009, é destinado a agraciar personalidades de destaque no setor
industrial que tenham oferecido contribuição relevante
à economia nacional, ao desenvolvimento sustentável
e ao progresso do País.
Nesse sentido, serão agraciados com diploma:
Francisco Ivens de Sá Dias Branco. Nasceu na cidade
de Cedro, no Ceará; iniciou suas atividades em 1953,
em sociedade com o pai, Manoel Dias Branco; é empresário nacional no segmento alimentício; dedica-se,
ainda, às atividades dos ramos hoteleiro, imobiliário,
portuário e, também, de fabricação de cimento.
José Alexandre dos Santos. É industrial baseado na cidade de Arapiraca, em Alagoas, e Diretor
Presidente do Grupo Reunidas Coringa Ltda., que é
um importante conglomerado do setor de alimentos
do Estado de Alagoas e de todo o Nordeste Brasileiro.
Robson Braga de Andrade. É mineiro de São
João del-Rei. Preside a Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda., empresa de ponta que produz equipamentos para os segmentos de energia, petróleo, gás,
mineração, siderurgia, saneamento, telecomunicações
e transportes. É o atual Presidente da Confederação
Nacional da Indústria.
Tenho a honra de convidar, para compor a Mesa, o
Senador Armando Monteiro, que é o Presidente do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes. (Palmas.)
Convido, para compor a Mesa, o Senador Fernando Collor de Mello. (Palmas.)

Convido, para compor a Mesa, o Senador Eunício Oliveira, Líder da Bancada do PMDB no Senado
Federal e da Bancada da Maioria. (Palmas.)
Tenho a honra de convidar, para compor a Mesa,
o homenageado Francisco Ivens de Sá Dias Branco.
(Palmas.)
Convido, para compor a Mesa, José Alexandre
dos Santos. (Palmas.)
Convido, para compor a Mesa, o homenageado
Robson Braga de Andrade. (Palmas.)
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) – Senador Armando Monteiro, que preside o Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes;
Senador Fernando Collor de Mello; Senador Eunício
Oliveira; homenageados Francisco Ivens de Sá Dias
Branco, José Alexandre dos Santos e Robson Braga
de Andrade, eu gostaria de, homenageando todos os
que compõem esta Mesa, homenagear todos os convidados, os representantes do setor industrial, presidentes de federações das indústrias aqui presentes.
A economia brasileira tem se beneficiado, nos
últimos anos, de uma eficiente combinação: as políticas sociais de distribuição de renda, o aumento do
mercado interno aliado a um crescimento sustentável
e, ainda, à responsabilidade fiscal, que tem proporcionado ao nosso País a colocação entre uma das mais
bem-sucedidas nações do mundo. Tal confluência de
fatores elevou o Brasil, desde 2011, a sexta economia
mundial, quando ultrapassou o Reino Unido.
Ainda que os índices de crescimento sejam eventualmente contaminados pelos sobressaltos internacionais, nossa economia tem demonstrado que está
no rumo certo.
A posição, que leva em conta o Produto Interno
Bruto, não seria possível, como todos sabem, sem o
empresariado nacional. Este segmento crê nas potencialidades do Brasil, dedica seu tempo, criatividade e
arrisca seu patrimônio.

338

30750

Quarta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sabemos o quanto uma região é transformada
quando nela se instala uma indústria, não apenas pelos benefícios diretos, como o aumento de emprego e
renda, mas também pelo aprimoramento da mão de
obra, crescimento do comércio, provimento de melhor
infraestrutura regional, transferência de tecnologias,
entre tantos outros incrementos.
A instalação de uma indústria traz consigo uma
série de fatores propulsores de mudanças tanto no
campo econômico, quanto no cultural e social, que,
afinal, interessa a todos. Basta verificar o quanto os
governos estaduais defendem suas potencialidades e
vantagens competitivas para atrair maior quantidade
possível de instalação de indústrias em seu território,
gerando até mesmo o que se tornou conhecido como
guerra fiscal, conflito que, como Casa da Federação, temos, sem dúvida nenhuma, a obrigação de harmonizar.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, senhores homenageados, familiares, convidados, o Diploma José
Ermírio de Moraes foi concebido para homenagear
personalidades de destaque no setor industrial que
tenham oferecido contribuição relevante à economia
nacional, ao desenvolvimento sustentável e ao progresso do País.
É, como todos sabem, uma patriótica iniciativa
do Senador José Sarney e, por isso, também merece todos os nossos aplausos. Em todas as suas três
edições, o Diploma, como todos acompanharam, homenageou nomes de grande relevância. Nesta edição,
iremos contemplar com o Diploma José Ermírio de Moraes o cearense Francisco Ivens de Sá Dias Branco, o
mineiro Robson Braga de Andrade e o alagoano José
Alexandre dos Santos.
Francisco Ivens de Sá Dias Branco é empresário
que comanda a M. Dias Branco Indústria e Comércio
de Alimentos. São mais de 70 anos de trabalho, iniciados na Padaria Imperial, na cidade cearense de Cedro, que hoje constitui a maior companhia de massas
e biscoitos do Brasil. Líder nacional isolada nesses
segmentos, possui centros de distribuição em todo o
território brasileiro, gerando mais de 12 mil empregos
diretos, após várias incorporações.
Mas não é somente o segmento de alimentos que
faz a grandeza desse grupo empresarial, pois ele se
estende ainda ao setor hoteleiro, imobiliário, portuário
e de fabricação de cimento. Em 2011, foi considerado
pela revista Época um dos cem mais influentes brasileiros. Por tudo isso, muito, muito mesmo nos orgulha
hoje agraciá-lo com o Diploma José Ermírio de Moraes.
O empresário Robson Braga de Andrade, por
sua vez, é também admirável por sua trajetória profissional. Eleito recentemente presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson de Andrade
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preside a Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda. há
mais de 30 anos.
A empresa de ponta, na região metropolitana de
Belo Horizonte, produz equipamentos para os segmentos de energia, petróleo, gás, mineração, siderurgia,
saneamento, telecomunicações e transportes. Seu trabalho na Comissão Especial de Mineração da CNI foi,
como todos sabem, fundamental para identificação de
uma agenda comum dos segmentos da mineração e
para o anunciado aperfeiçoamento das políticas e do
marco regulatório do setor.
Por último, tenho muito prazer em fazer também
essa justíssima, merecida homenagem, com o Diploma
José Ermírio de Moraes, ao meu conterrâneo, meu amigo José Alexandre dos Santos, líder do Grupo Coringa.
Sua história empresarial se inicia na década de
60, na cidade de Arapiraca, com uma pequena fábrica
de cigarros. Com a valorização dos cigarros, começou
a fornecer seu produto para todo o País. Expandiu seus
investimentos em terras alagoanas, após adquirir uma
fábrica de farinha de milho, café e corantes. Nos últimos anos, estendeu ainda mais sua área de atuação
empresarial com a aquisição de uma moderna fábrica
de plásticos, com equipamentos de última geração,
também na cidade alagoana de Arapiraca.
Isso, entretanto, não é tudo, pois seus investimentos vão, como todos sabem, além do território alagoano
com a instalação de um dos mais modernos moinhos
de milho do Brasil na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste do Estado da Bahia.
Não somente por sua trajetória empresarial ou
por sua experiência política como prefeito de Arapiraca, nós alagoanos nos orgulhamos muito de José Alexandre dos Santos. Mas, sobretudo, nos orgulhamos
pelos exemplos que José Alexandre tem nos dados
em todos esses anos, por sua grande capacidade de
trabalho, por sua simplicidade e honradez.
Assim, hoje me sinto duplamente feliz e orgulhoso
com essa premiação, por estar homenageando nomes
tão expressivos do panorama empresarial brasileiro e,
dentre eles, constar esse dileto amigo e conterrâneo,
José Alexandre, um exemplo para todos os brasileiros
e, principalmente, para nós alagoanos.
Quero cumprimentar também o Senador Fernando Collor de Mello, que fez ao Senado Federal a
indicação de José Alexandre. Quero cumprimentar o
Senador Armando Monteiro, Presidente do Conselho
do Diploma José Ermírio de Moraes e que fez a feliz
indicação do Robson Andrade para receber essa homenagem. E quero cumprimentar também o Senador
Eunício Oliveira, que é Líder da Bancada do PMDB no
Senado Federal, que fez a indicação do empresário
Francisco Ivens.
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Quero parabenizar a todos e dizer que é com
enorme prazer e grande satisfação que, em nome do
Senado Federal, os homenageamos neste momento
(Pausa.)
Fazemos agora a entrega do Diploma José Ermírio de Moraes.
Convido o Senador Eunício Oliveira para homenagear Francisco Ivens de Sá Dias Branco (Pausa.)
(Procede-se à entrega do diploma.)
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Convido o Senador Fernando Collor de
Mello para fazer a entrega do Diploma José Ermírio
de Morais e da placa a José Alexandre dos Santos.
Parabéns. Justa homenagem. (Pausa.)
(Procede-se à entrega do diploma.)
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Convido o Senador Armando Monteiro,
que é Presidente do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, a fazer a entrega do diploma e da placa
ao Robson Braga de Andrade. (Palmas.)
(Procede-se à entrega do diploma.)
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Presidente do
Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, Senador Armando Monteiro. Com a palavra, V. Exª.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exmo Sr. Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, quero saudar os meus colegas ilustres,
Senadores Fernando Collor e Eunício Oliveira; saudar
os agraciados desta sessão: o Sr. Francisco Ivens de
Sá Dias Branco, o Sr. José Alexandre dos Santos e
o Sr. Robson Braga de Andrade. Uma saudação a todos os colegas, Srªs e Srs. Senadores aqui presentes,
companheiros da representação empresarial do País,
Presidentes de Federações de Indústria, Parlamentares
aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores.
Eu gostaria de, neste primeiro momento da quarta
edição do Prêmio José Ermírio de Moraes, fazer uma
evocação do ilustre patrono desse diploma, um dos
maiores brasileiros, sem nenhuma dúvida, o saudoso
José Ermírio de Moraes. Mais do que um empresário,
uma legenda neste País, um ícone, de quem tenho a
honra de ser conterrâneo. Pernambucano de Nazaré da
Mata, foi, já muito jovem, estudar nos Estados Unidos,
ainda nos anos 20 do século passado. E lá graduou-se
em engenharia de minas e pôde, a partir daí, cumprir
uma trajetória extraordinária, toda ela pontilhada por
exemplos de crença no trabalho produtivo, de amor
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ao País, de capacidade empreendedora e de uma extraordinária visão.
José Ermírio de Moraes é um exemplo, é um
paradigma, é alguém que precisa ser sempre lembrado neste País. No início dos anos 40, com todas as
dificuldades que o País enfrentava nessa época, com
uma indústria incipiente, esse extraordinário brasileiro lançou as bases da indústria de insumos básicos
no nosso País.
Graças a ele, o Brasil pôde construir e consolidar
uma base industrial expressiva, sobretudo voltada para
a indústria de base – o alumínio, o níquel, o cobre e a
indústria química.
É possível lembrar, por exemplo, nesse processo de luta que marcou a trajetória de José Ermírio e
do Grupo Votorantim, momentos edificantes como,
por exemplo, a luta que travou contra as patentes que
protegiam os oligopólios e monopólios estrangeiros
à época, a luta que travou para quebrar a patente do
rayon, uma fibra sintética e, a partir daí, ele pôde iniciar a Companhia Nitro Química Brasileira, que foi um
grande marco na história da indústria química do nosso
País, sem falar de setores básicos, como a indústria do
cimento, em que ele foi – e ainda é o Grupo Votorantim – incontestavelmente líder da produção nacional.
Mas José Ermírio não foi apenas o empresário.
Ele foi muito mais do que isso; foi um líder que defendeu
à época, naquelas circunstâncias históricas, um ideário nacional desenvolvimentista. E é impressionante,
meu caro Senador Fernando Collor, como são atuais
algumas manifestações, à época, de José Ermírio de
Moraes, que, aliás, foi Senador por Pernambuco e que,
portanto, esteve nesta Casa pautando sempre a sua
atuação pela defesa intransigente da indústria nacional.
Dizia José Ermírio, à época: “Um país que cede
as suas matérias-primas e que importa manufaturas é
um país que não tem futuro.” Vejam como anos e anos
depois, o Brasil vive hoje o desafio de um processo de
perda de posição relativa da indústria.
Portanto, se José Ermírio estivesse hoje entre
nós aqui, nesta sessão, nós teríamos que, pelo seu
exemplo e pela sua figura, discutir este momento da
indústria brasileira. E este momento, infelizmente, é
marcado por uma perda de posição relativa que se
traduz em números que são eloquentes.
A indústria brasileira, que tinha, até meados dos
anos 80, uma participação de mais de 30% na formação do produto econômico do País, viu essa posição
declinar ao longo do tempo, e, hoje, a indústria nacional – e estou me referindo à indústria de transformação – representa menos de 15% do produto do País.
A indústria brasileira, que já foi responsável por 65%
da nossa pauta de exportação, tem, hoje, uma parti-
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cipação inferior a 40%, 37%, num processo que pode
ser identificado como de reprimarização da pauta de
exportação do País. Ou seja, quando José Ermírio,
nos anos 40, lembrava que um país não podia ficar
cedendo matérias-primas e importando manufaturas,
o que verificamos, hoje, é que o Brasil vive, por assim
dizer, um processo regressivo, ganhou espaço como
produtor de commodities agrícolas e minerais e vem
perdendo posição na indústria.
Há outro número, um número preocupante. A
balança comercial de manufaturados, em 2006, registrava um pequeno déficit de apenas US$6 bilhões,
em menos de oito anos, o déficit da conta de manufaturados alcança, ano passado, US$94 bilhões. Deste
déficit, se pudermos, por exemplo, fazer uma análise,
só a indústria química, por exemplo, tem um déficit de
US$30 bilhões; o setor eletro-eletrônico tem um expressivo déficit de mais de US$15 bilhões.
Portanto, esta solenidade haverá de marcar não
apenas uma justíssima homenagem a três ilustres
brasileiros que têm a marca da tenacidade, da perseverança, da crença, da obstinação, da capacidade de
superar adversidades neste País que foi um laboratório difícil até poucos anos, dado o grande número de
entraves, de dificuldades, de custos sistêmicos, de um
sistema tributário anacrônico e disfuncional, de uma
infraestrutura precária, de um quadro ainda presente
nas relações do trabalho marcado por uma grande
rigidez. Por tudo isso, estes três brasileiros são merecedores das nossas homenagens.
Mas este é um dia que nos impõe uma reflexão
sobre a indústria do País. E o que o País deseja? Hoje,
Senador Fernando Collor, via com tristeza a manifestação de alguns economistas que começam a propor
para o Brasil um modelo que deveria reproduzir a Austrália, como se o Brasil pudesse renunciar a sua justa
ambição de manter um dos mais expressivos parques
manufatureiros da América Latina. O Brasil não vai se
conformar em ter menos indústria. O Brasil precisa ter
mais indústria porque não há uma maneira melhor de
crescer senão pela indústria. A indústria dissemina o
conhecimento, a indústria impacta a produtividade global da economia, a indústria exige um capital humano
mais qualificado e, portanto, melhor formado.
Por tudo isso os países que crescem melhor são
os países que crescem pela indústria. O Brasil não vai
aceitar essa aventura regressiva. O Brasil pode conciliar, sim, a sua condição de exportador de commodities,
sem que isso signifique abdicar da sua justa ambição
de ainda colocar-se como uma das mais importantes
e diversificadas plataformas manufatureiras do mundo.
Mas, para que isso aconteça, para que a indústria no Brasil possa recuperar espaços, temos diante
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de nós uma agenda densa e desafiadora, uma agenda que passa pela mobilização do setor empresarial
na direção da inovação. Os ganhos de produtividade
no futuro dependerão crucialmente da capacidade
de inovar processos, de inovar produtos, e, por isso
mesmo, a indústria brasileira precisa mobilizar-se para
ter protagonismo nessa agenda da inovação. Essa é
uma nova agenda, mas temos que, simultaneamente,
enfrentar ainda uma velha agenda que nos remete à
discussão de todas essas carências e dos constrangimentos estruturais que ainda limitam o desempenho
da economia brasileira.
Por isso precisamos de uma agenda pró-competitividade. Está caro produzir no Brasil. Os nossos
custos se elevaram extraordinariamente – a energia,
a mão de obra – em um perigoso descompasso entre
o aumento do custo unitário do trabalho e os ganhos
de produtividade que podem ser registrados ao longo
desse tempo.
Portanto, o Brasil vive o desafio de ser uma economia cujos custos de produção são mais elevados
do que os das economias asiáticas, por não ter ainda
incorporado conhecimento e inovação como as indústrias dos países mais desenvolvidos.
Nós temos o desafio de andar depressa, de dar
um sentido de urgência a essa agenda, e aí, sim, o
Congresso Nacional tem uma responsabilidade indeclinável.
E é por isso que, neste dia em que celebramos
a indústria, em que lembramos brasileiros da estirpe
de José Ermírio de Moraes, nós temos que nos dar
as mãos para assumirmos, com o sentido indispensável da urgência, essa agenda pró-competitividade.
Eu tenho dito que o tempo político tem que se ajustar
às pressões do tempo econômico. O mundo não vai
esperar que o Brasil resolva os seus impasses. Temos
uma agenda de reformas inconclusa. Temos um atraso
institucional, e é por isso que nós precisamos, aqui no
Congresso Nacional, ter pressa, ter compromisso com
o enfrentamento dessas questões.
Mas quero dizer que, quando a sociedade se mobiliza e se articula com o Congresso Nacional, é possível reagir de forma positiva. Por isso eu posso dizer
que, nesta Legislatura, o Congresso enfrentou questões importantes como, por exemplo, o fim da guerra
dos portos; o debate e a aprovação da Resolução no
13, que pôs fim a uma faceta da guerra fiscal, dessa
guerra predatória, dessa guerra irracional que concedia
incentivos fiscais ao produto importado, criando uma
assimetria de tratamento absolutamente inadequada
em relação à produção doméstica do País.
O Congresso Nacional tem reagido ao Plano Brasil Maior e, por isso, graças ao trabalho de muitos, tem
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ampliado essas medidas de desoneração, sobretudo
em relação à folha de pagamentos e a outras medidas
de estímulo ao setor industrial.
Mas precisamos fazer mais. Precisamos agora
enfrentar uma questão, meus caros colegas Senadores. Nós não podemos admitir que essa discussão da
reforma do ICMS seja frustrada. É fundamental enfrentar
essa questão da redução das alíquotas interestaduais
do ICMS, criando as bases para que o País possa ter
um sistema tributário de classe mundial, um sistema
que aponte para a tributação no destino.
Ao fazer essa mudança no ICMS, nós não estamos desconhecendo a necessidade de recalibrarmos
a política de desenvolvimento regional no nosso País,
mas nós precisamos fazer política de desenvolvimento
regional utilizando incentivos e mecanismos inteligentes e não mecanismos que têm contribuído para criar,
no ambiente de operação das empresas, um quadro
absolutamente caótico e disfuncional.
Precisamos fazer incentivo de maneira saudável, incentivando o investimento, a formação do capital fixo, a criação de externalidades, de infraestrutura,
o investimento em capital humano. É essa estratégia
que deve orientar o novo conceito de uma política de
desenvolvimento regional.
Portanto, eu quero, ao encerrar essas palavras,
dizer que essa é uma data importante para o País, na
qual celebramos o dia da indústria, e é o momento de
fazermos reflexões que, de certo, orientarão a definição
dessa agenda dos próximos anos, em que o Congresso Nacional terá que cumprir um papel insubstituível.
Eu quero, ao final, mais uma vez, homenagear
os agraciados.
Quero homenagear Francisco Ivens Dias Branco,
um grande empreendedor deste País, um nordestino
que pôde, com a sua capacidade empreendedora, criar
hoje, talvez, o mais expressivo grupo da América Latina na área e nos segmentos em que atua.
Quero cumprimentar também este bravo empresário alagoano, José Alexandre dos Santos, Presidente
do Grupo Coringa, e dizer que o seu exemplo também
é inspiração para todos aqueles brasileiros que acreditam na sua vocação empreendedora.
E quero, ao final, fazer uma homenagem ao companheiro do Sistema Indústria, ao empresário que, nas
duas dimensões, tem cumprido extraordinariamente
o seu papel. Como empresário de primeira geração,
construiu uma empresa referência no setor em que
atua, uma empresa que incorpora tecnologias, uma
empresa que tem uma expertise extraordinária na sua
área. Ao mesmo tempo, demonstra sua capacidade
de exercer, no plano da liderança institucional, um
papel importante neste País por sua dedicação, por
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sua sintonia com essa agenda, que é impostergável e
que tem permitido que nossa Confederação Nacional
da Indústria, com uma trajetória respeitável ao longo
de sua história, mantenha-se como principal entidade
empresarial do setor industrial do País, que há muito
deixou de ter uma agenda meramente corporativa,
porque a agenda da indústria se confunde com a própria agenda do País. Não há uma agenda do País e
uma agenda da indústria. A agenda do País tem de
incorporar esta dimensão: a dimensão do interesse
do setor produtivo que, em última instância, é o setor
que garantirá a prosperidade, não apenas do presente,
mas, sobretudo, do futuro.
Parabéns aos agraciados e muito bom dia a todos.
Muito obrigado. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Armando Monteiro,
o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Fernando Collor.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Collor. Bloco/
PTB – AL) – Os cumprimentos a S. Exª o Senador Armando Monteiro, Presidente da Comenda José Ermírio
de Moraes, por suas palavras.
Concedo a palavra a S. Exª o Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB nesta Casa.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente desta sessão, ex-Presidente da República, Senador Fernando Collor, quero cumprimentar meu companheiro Armando Monteiro, Presidente
do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, e
também os agraciados: José Alexandre dos Santos,
Robson Braga de Andrade e meu querido e estimado
cearense, Francisco Ivens de Sá Dias Branco.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cearenses,
familiares, colaboradores e admiradores dos agraciados
que hoje recebem o Diploma José Ermírio de Moraes,
título conferido anualmente por esta Casa em comemoração ao Dia Nacional da Indústria, 25 de maio,
aos empresários que mais se destacaram em suas
atividades no País – meu fraterno e querido Ivens Dias
Branco, Presidente do Conselho de Administração da
M. Dias Branco, empresa de grande destaque na fabricação de alimentos e hoje sinônimo de sucesso em
atividades distintas como o setor imobiliário, de infraestrutura, serviços hoteleiros, serviços automotores e
empreendimentos rurais, e cuja indicação ao Conselho
eu tive a honra de fazer; meus caros José Alexandre
dos Santos, fundador do Grupo Coringa, outro grande
conglomerado industrial do Nordeste; e Robson Braga
de Andrade, Presidente da Orteng Equipamentos e
Sistemas, empresa que produz equipamentos para o
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setor estratégico, hoje também Presidente da Confederação Nacional da Indústria –; senhoras e senhores
que acompanham esta sessão especial por intermédio
dos veículos de comunicação do Senado Federal, eu
quero começar as minhas palavras, Sr. Presidente, fazendo aqui um reconhecimento pessoal à excepcional
capacidade de liderança e ao espírito público deste
grande cearense, meu mestre e hoje, posso dizer, meu
amigo Francisco Ivens de Sá Dias Branco, um reconhecimento que traz profunda admiração ao homem que
me deu a primeira oportunidade profissional na vida.
Naquela época – Drª Consuelo, que está aqui
presente; minha querida Senadora Ana Amélia –, podia
um garoto trabalhar e ter carteira assinada. Chegava
eu a Fortaleza, com apenas 14 anos de idade, vindo do
interior, para morar na Casa do Estudante de Fortaleza.
Aos domingos, meu querido ex-governador, Senador e
Presidente da CNI, Albano Franco, eu passava na rua
João Cordeiro, 519, onde havia uma placa que dizia:
“Precisa-se de auxiliar de escritório.”
Ao voltar, no dia seguinte, lembro como se fosse hoje, Sr. Ivens, botei um sapato 157, aquele 457,
uma calça preta e uma camisa volta ao mundo e fui
me apresentar na fábrica Fortaleza. Ali eu tive a primeira oportunidade de trabalho profissional e o único
emprego que tive na vida.
Ao senhor, eu que saí de casa ainda menino,
com 14 anos de idade, devo a minha vida profissional
e parte do caráter que o meu pai, à distância, não podia imprimir no dia a dia. Foi a sua orientação, como
empresário, foi a sua orientação, como homem de trabalho, que me deu meus primeiros passos na formação
de caráter e profissional.
Tenho certeza, Sr. Ivens, que compartilho esse
orgulho com o conjunto da sociedade cearense, do
Nordeste, do Brasil e, por que não dizer, da América
Latina, a quem o senhor serve com suas indústrias,
com seus negócios, mas fundamentalmente com os
seus empregos.
Garanto que esse é o sentimento de todos os integrantes desta Casa, pela sua liderança a frente de
uma das maiores empresas brasileiras, empregando
hoje mais de 14 mil trabalhadores, distribuídos em
empreendimentos instalados em dezenas de Estados
brasileiros e nos diversos mercados da América Latina.
Sua longa e vitoriosa trajetória retrata um empresário de hábitos simples, porém criativo e prático, cuja
competência pode ser medida pelo sucesso empresarial
do grupo M. Dias Branco, ao qual, repito, me orgulho
de haver, algum dia na vida, dado a minha modesta
contribuição. O senhor, tenha a certeza, serve de inspiração para muitas gerações de empresários em nosso País, especialmente empresários do nosso Ceará.

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

Sob o seu comando moderno, firme e inovador,
o grupo patrocina e incentiva, na área socioambiental,
uma infinidade de programas e projetos que revelam
uma profunda convicção de que o sucesso econômico-financeiro caminha junto com a responsabilidade social.
Além das virtudes inerentes ao grande empreendedor – a criatividade, a capacidade de trabalho, o tino
empresarial e o desejo de fazer prosperar a comunidade em que está inserido –, o Sr. Ivens Dias Branco,
posso dar testemunho, sempre mostrou um apreço
também considerável pela inovação, principalmente
a inovação tecnológica.
É esse traço da sua personalidade que o leva
a participar, permanentemente, de cursos de especialização, congressos e conferências, no Brasil e no
exterior, com a finalidade de manter suas empresas
sempre atuais, modernas e competitivas.
O carinho dedicado à fabricação dos produtos
foi logo reconhecido, levando o “Seu Manuel” – com
quem tive a honra de conviver, o seu pai –, como era
carinhosamente conhecido e chamado por todos nós,
a investir exatamente em novos equipamentos e a expandir seus negócios.
Eu, ainda muito jovem, lembro, quando chegou
e foi instalado, no Ceará, o maior forno Baker Perkins
do mundo. Esse cearense fazia, naquele momento, a
ousadia de trazê-lo da Inglaterra para instalá-lo na sua
fábrica em Fortaleza.
Caro Ivens, os produtos M. Dias Branco estão
ligados de diversas formas à vida dos cearenses. Eu,
por exemplo, acredito que não exista um garoto do meu
tempo que não se lembre do “Fortinho”, o mascote
que estampava as embalagens coloridas dos produtos da fábrica Fortaleza, de grande sucesso junto aos
consumidores.
Portanto, nós cearenses, assim como os demais
Estados do Nordeste e do Brasil, por onde o grupo
M. Dias Branco gera empregos, renda e justiça social, passando pelos investidores que compram suas
ações no novo mercado da bolsa de valores de São
Paulo, agradecemos, orgulhosamente, por essas valiosas contribuições ao desenvolvimento econômico
e ao progresso da nossa região, do nosso povo e do
nosso País.
Cumprimento e abraço o meu querido amigo pelo
muito que fez e, se Deus quiser, ainda fará muito em
prol da nossa terra, da nossa gente e do nosso Brasil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senado
Federal foi extremamente feliz ao instituir o Diploma
José Ermírio de Moraes. Há de se mencionar quão feliz
foi a decisão sobre o brasileiro que lhe daria o nome.
Empresário de raro talento, José Ermírio de Moraes foi um bravo representante da classe empresarial
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brasileira, exibindo qualidades excepcionais, entre as
quais o espírito altamente criativo, a enorme capacidade de trabalho e uma visão privilegiada dos desafios
impostos ao Brasil.
Qualidade, Sr. Presidente, que também encontramos nos três empresários que hoje, justificadamente,
recebem o Diploma Ermírio de Moraes. Cidadãos como
Francisco Ivens Dias Branco, como José Alexandre
dos Santos e Robson Braga de Andrade, com toda a
certeza, com absoluta certeza, Sr. Presidente, honram a figura do empresário brasileiro, empreendedor
e socialmente justo.
Cumprimento os seus familiares, a D. Consuelo, seus filhos, até seus netos. Cumprimento todos os
familiares dos agraciados que, certamente, estão orgulhosos da merecida homenagem, e os milhares de
trabalhadores que, com seu esforço diuturno, fazem
a grandeza desses três grandes grupos industriais
tão importantes para o desenvolvimento, para o crescimento do Brasil e para a geração de emprego para
vários brasileiros necessitados.
Portanto, Sr. Presidente, encerro minhas palavras
dizendo que tive o privilégio de ser presidente de entidade sindical patronal, a Federação do Comércio de
Brasília, depois CNC. Acompanhei sempre o trabalho
da Confederação Nacional da Indústria, assim como
acompanho o da CNA e de vários outros segmentos.
Acho que estamos hoje fazendo justiça ao Brasil, aos
brasileiros empreendedores e a esses três homens
de extraordinária capacidade e dedicação ao Brasil.
Aos senhores, aos familiares, aos que participam
direta ou indiretamente desse sucesso patrocinado por
V. Sªs, o meu bom-dia e o meu grande abraço. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Fernando Collor. Bloco/PTB
– AL) – Agradecendo a S. Exª o Sr. Senador Eunício
Oliveira por suas palavras, gostaria, antes de passar
a presidência a S. Exª o Senador Armando Monteiro,
Presidente do Conselho do Diploma José Ermírio de
Moraes, de saudar, em nome da Mesa Diretora, as
autoridades aqui presentes. S. Exª o Sr. Ministro do
Superior Tribunal Militar, Sr. Almirante-de-Esquadra
Alvaro Luiz Pinto; Sr. Diretor Corporativo de Relações
Institucionais e Sustentabilidade do Grupo Votorantim,
Sr. Luiz Carlos Cavalcanti Dutra Junior; Sr. Presidente
da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, Sr. Amaro Sales de Araújo; Presidente
da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia,
Sr. Denis Roberto Baú; Sr. Presidente da Federação
das Indústrias do Paraná, Sr. Edson Campagnolo;
Presidente da Federação das Indústrias do Estado
de Sergipe, Sr. Eduardo Prado de Oliveira; Presidente da Federação das Indústrias de Alagoas, Sr. José
Carlos Lyra; Presidente da Federação das Indústrias
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do Estado do Ceará, Sr. Roberto Proença de Macêdo;
Presidente da Federação das Indústrias do Maranhão,
Sr. Edilson Baldez das Neves; Sr. Vice-Presidente da
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro,
Carlos Mariani Bittencourt; Sr. Presidente da Confederação Nacional das Indústrias, no período de 1980
a 1994, Senador Albano Franco; S. Exa a Prefeita de
Arapiraca, Alagoas, Dra Célia Rocha; e todos aqueles
presidentes de federações, os cumprimentos da Mesa
Diretora dos trabalhos desta sessão, destinada à entrega do Diploma José Ermírio de Moraes.
Passo agora a Presidência dos trabalhos a S. Exa
o Senador Armando Monteiro.
O Sr. Fernando Collor deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Armando
Monteiro.
O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro. Bloco/PTB – PE) – Eu gostaria de fazer aqui referência a
dois companheiros do sistema indústria da nossa representação que não foram nominados: o Presidente
da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Heitor Müller; e o Presidente da Federação
das Indústrias do Estado de Pernambuco, Deputado
Federal Jorge Corte Real.
Eu tenho a satisfação de passar agora a palavra
ao Senador Fernando Collor. (Palmas.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmo Sr. Presidente desta sessão e Presidente
do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, S.
Exª Senador Armando Monteiro; Exmo Sr. Senador, Líder do PMDB nesta Casa, que, há pouco, falou, com
muita emoção, da homenagem prestada ao Sr. Francisco Ivens de Sá Dias Branco, Eunício Oliveira; Exmo
Sr. Senador Ministro José Pimentel; excelentíssimos
senhores agraciados; Exma Srª Prefeita de Arapiraca,
Célia; excelentíssimos senhores presidentes de confederação e de federação; senhoras e senhores; Parlamentares aqui presentes, o Diploma José Ermírio de
Moraes, cujo Conselho no Senado Federal, como aqui
já foi dito, é presidido por S. Exª o Senador Armando
Monteiro, consiste na mais alta comenda oferecida por
esta Casa a empresas e a empresários industriais que
se destacam em sua contribuição ao desenvolvimento
social e econômico do País.
De antemão, gostaria de expressar ao Sr. Francisco Ivens de Sá Dias Branco, Presidente do grupo
M. Dias Branco, e ao Sr. Robson Braga de Andrade,
Presidente da Confederação Nacional das Indústrias
que, por favor, se sintam homenageados também pelas palavras que dedicarei ao nome, com muita honra,
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por mim indicado para receber este Diploma e que foi
aprovado com expressiva votação no Conselho.
Trata-se do empresário alagoano José Alexandre dos Santos, do Grupo Coringa, de Arapiraca, cuja
história de vida é um exemplo raro, raro, de trabalho,
empreendedorismo e sucesso profissional.
O Grupo Coringa constitui uma das mais importantes indústrias do Nordeste no setor alimentício, com
filiais em outros Estados e responsável pela geração de
aproximadamente cinco mil empregos diretos e cerca
de quatro mil indiretos.
José Alexandre dos Santos começou sua vida
trabalhando na roça, no interior do nosso Estado Alagoas, em Arapiraca. O rumo de sua vida passou a mudar
a partir da criação de uma fábrica de beneficiamento
de fumo de corda. A sua visão empreendedora permitiu, num período de aproximadamente uma década,
a evolução dos negócios para a indústria do café, de
corantes e de derivados do milho. Com isso, a antiga
fábrica de alimentos transformou-se numa ampla e
complexa planta industrial, na qual foram incorporados novos equipamentos que permitiram a ampliação
de sua capacidade produtiva, com destaque para a
refinação do milho. Agora se estende até o Estado da
Bahia, precisamente no Município Luís Eduardo Magalhães, antiga Barreiras. Ainda hoje permanece a torrefação de café com excelente padrão de qualidade,
assim como a expansão do mercado na unidade de
corantes por meio do processamento de sementes de
urucum, além do investimento numa moderna fábrica
de plásticos para importantes indústrias da região. Sua
participação no crescimento econômico do Estado é
também relevante, com elevado recolhimento de ICMS.
Paralelo à produção industrial, baseada em investimentos em tecnologia, informatização de operações
e iniciativas de marketing, o Grupo Coringa dedica-se também a desenvolver ações sociais na região
por meio da manutenção de entidades beneficentes
e projetos comunitários.
Por isso tudo, Sr. Presidente, Armando Monteiro,
Srªs e Srs. Parlamentares, senhoras e senhores convidados, nada mais justo a um pioneiro como José Alexandre dos Santos do que a concessão desta honraria
de alto significado para Alagoas, especialmente para a
cidade de Arapiraca. Ainda mais por ser ele o primeiro empresário do Estado de Alagoas a ser agraciado
com o Diploma
José Ermírio de Moraes.
Sem dúvida, o Grupo Coringa é uma referência
no Nordeste e o Sr. José Alexandre dos Santos, um
exemplo de vida e trabalho a ser seguido. Um lutador,
na mais pura acepção e conotação da palavra, que con-
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seguiu, contra todas as previsões e tendências, consolidar um empreendimento do porte do Grupo Coringa.
E tudo isso, Sr. Presidente Armando Monteiro,
senhores que integram a Mesa diretora dos trabalhos
desta sessão solene de hoje, pude, mais uma vez,
comprovar pessoalmente, em companhia da Prefeita de
Arapiraca, Drª Célia Rocha, quando de minha recente
visita ao nosso amigo José Alexandre, oportunidade
em que também comuniquei a escolha de seu nome
para receber o diploma e constatei a alegria e, sobretudo, o orgulho que contagiaram os arapiraquenses ao
saber que um autêntico empresário e representante
da cidade de Arapiraca seria agraciado.
Assim, rendo aqui minhas sinceras homenagens aos alagoanos, ao povo de Arapiraca e, acima
de tudo, ao empresário e amigo José Alexandre dos
Santos, bem como aos demais contemplados com
este diploma, Srs. Francisco Ivens de Sá Dias Branco
e Dr. Robson Braga de Andrade. Estendo ainda o reconhecimento e a admiração aos diretores, gerentes
e trabalhadores do Grupo Coringa, assim como a sua
Exma esposa, Srª Helena Tereza dos Santos, e aos 10
filhos do Sr. José Alexandre, os quais faço questão de
nominar um a um: Bernadete, Luis José, Janete, Alberto, Maria Helena, Elisabete, Marcelino, Ivete, José
Alexandre Filho e Marizete.
Por fim, em nome dos genros, netos, bisnetos e
noras, gostaria de citar o nome o Sr. José Luis Pereira Neto, genro de José Alexandre, para também e por
intermédio dele receber os nossos cumprimentos na
manhã de hoje.
A todos os senhores agraciados, familiares e
amigos as minhas homenagens e os meus sinceros
parabéns.
Muito obrigado, Sr. Presidente Armando Monteiro. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro. Bloco/
PTB – PE) – Tenho a honra de passar a palavra agora
ao Senador Inácio Arruda. (Fora do microfone.)
(Pausa.)
Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Armando Monteiro, mestre desta cerimônia, presidindo os nossos trabalhos, nossos
agraciados, nosso conterrâneo Francisco Ivens de Sá
Dias Branco, Sr. Alexandre dos Santos, Robson Braga
de Andrade, todos irmanados em um prêmio que leva
o nome também de um homem do Nordeste, nordestino. E os três agraciados – posso assim dizer – são
nordestinos, porque Minas Gerais também entra no
polígono das secas e está ligado à SUDENE. Portanto, também está vinculado diretamente à nossa região.
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Quero cumprimentar os nossos Senadores Fernando Collor, José Pimentel, Eunício Oliveira e tantos
que nos acompanham nessa Comissão Especial que
trata de examinar quais lideranças do País no meio empresarial, industrial têm contribuído para fazer avançar
a economia brasileira.
Cumprimento também todas as senhoras dos
nossos ilustres convidados, na pessoa da nossa primeira dama, do nosso companheiro Ivens Dias Branco,
D. Consuelo, e assim também cumprimento todas as
mulheres do nosso plenário.
E registro aqui os nossos colegas Parlamentares.
Aqui já esteve no plenário Ariosto, do Estado do Ceará, Edson Silva, também cearense, e Gorete Pereira,
também do Estado do Ceará. Em nome deles, quero
cumprimentar todos os Deputados Federais que estão
acompanhando esta cerimônia.
Mas eu quero fazer, Sr. Presidente, um registro,
digamos assim, breve, a importância do Prêmio José
Ermírio de Moraes, como ele foi aprovado pelo Senado. É a ideia nossa, no Senado Federal, de privilegiar
um debate sobre o desenvolvimento do País.
Eu sublinho a expressão usada pelo artista, digamos assim, desta cerimônia e mesmo deste Prêmio
Ermírio de Moraes, o nosso Senador Armando Monteiro: “Sem indústria não tem desenvolvimento; sem
indústria não tem projeto de desenvolvimento do País;
sem indústria um país continental como o Brasil não
tem para onde ir”. Essa é uma questão chave.
Por isso, nós temos tratado tão ardorosamente
da nossa indústria, do cuidado com o nosso setor. Isso
aqui é base da formação, da geração de emprego de
qualidade do País. É a indústria que estimula e pode
e deve estimular a academia a fazer pesquisas que
permitam aperfeiçoar. Nós temos aqui o debate sobre
a inovação. A inovação é uma exigência da indústria
à academia. É a sua ligação. É como ligar a academia
ao desenvolvimento de equipamentos de qualidade,
de produtos de qualidade, de refinar com qualidade.
E digo refinar para ir direto ao assunto do nosso conterrâneo, porque o nosso conterrâneo é fino no refino.
Trata-se de Ivens Dias Branco.
E quero cumprimentar todos os nossos homenageados. Robson Andrade, com quem esteve a nossa
bancada – a Bancada, Armando, do Partido Comunista do Brasil sentou com Robson Andrade para discutirmos um modelo de debate que ajudasse o nosso
País a sair, digamos assim, dessa marcha, às vezes,
com dificuldade, que enfrentamos, durante um longo
período, no setor industrial brasileiro –; o nosso homenageado José Alexandre, do Coringa. Nós vamos
olhando e vendo como esses homens começaram a
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sua trajetória: lá, às vezes, no setor primário, para chegar ao setor secundário, à indústria.
O nosso homenageado, meu conterrâneo, cearense, Ivens Dias Branco, começou ali. Era uma pequena padaria, de um português, que veio ter seus filhos
aqui no Brasil, no Estado do Ceará. Começou ali uma
pequena unidade, que foi avançando, transformou-se
numa fábrica de bolacha, ainda próxima do centro de
Fortaleza. E, daqui a pouco, como que desafiado pela
importância de produzir alimentos para o nosso povo,
desafiado, o Ivens Dias Branco topou transformar a sua
pequena unidade fabril num grande negócio do nosso Estado, o Ceará, e num grande negócio do País. E
de se multiplicar: sair do pão para outros segmentos
industriais; da construção civil para o porto. E é também, digamos assim, um pioneiro em relação à nova
lei dos portos, porque o Ivens colocou um porto em
Aratu e esse porto de Aratu talvez tenha começado
como uma parte, um negócio secundário do grupo e
tenha se transformado também em um grande negócio
do grupo. Vejam a importância.
E registro que ontem tive a felicidade de participar
da posse da Diretoria do Instituto Histórico e Geográfico do Estado do Ceará. E o nosso amigo que tomava
posse e também o que deixava, tanto o José Augusto
Bezerra quanto o empossado, Edmilson Soares, faziam referência ao trabalho social, mas ao trabalho
de apoio à cultura e à arte, no Estado do Ceará e no
Brasil, do Grupo Ivens Dias Branco, mostrando que
aquela academia, aquele instituto histórico trata da
inteligência do povo de uma região, trata do conhecimento do povo de uma região. E, às vezes, você olha
e diz assim: “Mas eu vou colocar meus recursos aqui
por quê?” Porque isso não dá pontos, digamos assim,
nos medidores de opinião, do ponto de vista imediato.
Isso é um investimento para manter aqueles homens
do conhecimento, da cultura, da arte e do saber, ativos e produtivos, porque são eles, em última instância,
que instigam a inovação da ciência, da tecnologia, da
cultura e das artes.
E o nosso homenageado teve e tem essa perspicácia. Ele sabe que, ao contribuir para manter uma
instituição daquele porte, seja a Academia Cearense
de Letras, seja o Instituto Histórico e Geográfico do
Estado do Ceará, está contribuindo para a inovação
da ciência, do conhecimento, da tecnologia e da produção de alta qualidade do nosso País.
Eu vejo dessa maneira. E, por isso, cumprimento
todos os homenageados, Ivens, exatamente ao cumprimentá-lo, porque nós o conhecemos muito proximamente e como se deu a trajetória do Grupo Ivens
Dias Branco, especialmente no setor industrial, que é
um setor muito importante para a economia do nosso
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País, mais ainda nesses tempos em que enfrentamos
um mundo em que determinadas nações desaceleram
o seu crescimento e entram em grande crise, alguns
em crise profunda.
Uma Europa numa crise sem dimensões, que, até
agora, não se compreendeu aonde vai chegar, nações
poderosas economicamente também em crise, que
ainda não saíram totalmente da crise, como os Estados Unidos da América, e um Brasil continental com
um potencial, com uma riqueza extraordinária, precisando que tenhamos a capacidade de realizar uma
grande unidade do nosso País em torno de um projeto
arrojado de desenvolvimento, corajoso. Porque não é
fácil enfrentar campanhas, às vezes, insanas, em que
pedem que tratemos, por exemplo, a inflação com um
único remédio, que é aumentar o preço do dinheiro,
do dinheiro que o Governo toma. E este é que o problema central: ele não só influi no dinheiro que cada
um dos senhores vai tomar, mas também no dinheiro
que o Governo toma todo dia no sistema financeiro
para poder se financiar. Esse custo é transportado
gigantescamente para a sociedade e impede que o
Brasil possa investir mais em produção de alimento de
qualidade mais barata, para que não tenhamos essa
crise do tomate – pelo amor de Deus! –, ou a crise do
chuchu, daqui a pouco, porque todos têm direito a um
tomate e a um chuchu. Ninguém vai impedir ou criar
condições para que o povo não possa consumir esses produtos de altíssimo valor vitamínico e também
de proteínas etc.
Então, quer dizer, você precisa enfrentar determinados gargalos, e isso exige muita unidade. E os senhores, mais do que ninguém, sabem disso, sabem o
que é esta realidade de ter crédito barato para produzir
no nosso País, recurso barato para produzir o chamado
mundo desenvolvido. E o mundo em ascensão econômica está oferecendo, em todos os setores, recursos
com juros negativos, e os países tomam recursos com
juro negativo. A taxa básica desse países, todas, todas
são negativas. O mundo chamado desenvolvido e em
crescimento, em ascensão, está baixando as taxas de
juros. Pois, aqui, a cantilena no Brasil, pasmem, é aumentar os juros para conter o consumo da população,
através dos juros e, com isso, frear a produção industrial, diminuir a capacidade de produção do nosso País.
Cumprimento todos, mas levantando esta questão
fundamental nossa: temos que criar uma unidade que é
de natureza, sobretudo, política, de enfrentar gargalos
que, às vezes, a peneira consegue tapar.
É impressionante como a peneira consegue tapar
essa batalha em torno dos juros e também em torno
câmbio, que dificulta que produtos nossos possam
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chegar aos outros mercados também com alguma
vantagem.
Agora mesmo, tivemos uma derrama de mais de
quatro trilhões de dólares americanos. Os europeus
derramaram quase igual quantia em euros e, agora,
os japoneses vão fazer também a sua derrama. Para
inflamar, no sentido patológico, a economia mundial. E
nós temos – não é no sentido de defesa, é no sentido
de garantir que a nossa inteligência, a nossa capacidade, feita com gente que teve coragem, teve ousadia
de enfrentar todos os obstáculos para chegar aonde
os senhores chegaram e merecer a nossa homenagem, que é também a homenagem do povo brasileiro.
Muito obrigado e parabéns a todos, no nome do
nosso colega Ivens Dias Branco.
O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro. PTB
– PE) – Agradecendo ao Inácio Arruda, a Mesa tem a
satisfação de registrar a presença ilustre da Srª Célia
Maria Barbosa Rocha, mui digna Prefeita de Arapiraca.
Eu tenho a honra de passar, agora, a palavra ao
Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Exmº Senador Armando
Monteiro, Presidente desta sessão e também Presidente do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais; Exmº Presidente Fernando Collor, nosso Senador; quero saudar nossos Deputados Federais aqui
presentes; a nossa Deputada Gorete Pereira; em seu
nome saudar, a Bancada do Estado do Ceará; saudar
os nossos Senadores; dar um forte abraço nos nossos
agraciados, o Sr. Francisco Ivens de Sá Dias Branco,
nosso conterrâneo e nosso companheiro no Estado do
Ceará; dar um forte abraço no Sr. José Alexandre dos
Santos, também nordestino da nossa Alagoas, terra do
nosso Presidente Fernando Collor; dar um forte abraço no Sr. Robson Braga de Andrade, da nossa Minas
Gerais e Presidente da nossa CNI, em que até ontem
o nosso Armando Monteiro era o nosso Presidente;
dar um forte abraço a todos que vieram a este evento.
Começo registrando que a indústria brasileira
precisa voltar a ter o papel que a ela já foi reservado
em épocas anteriores, mas que o Brasil exige e necessita uma presença muito forte do nosso parque
industrial, para dar conta da nossa demanda interna,
para produzir mais riquezas e, também, tornar o Brasil
mais competitivo.
O nosso Senador Armando Monteiro é um daqueles que, desde o seu mandato de Deputado Federal,
quando nós chegamos juntos aqui, em 1995, tem essa
agenda como primeira de sua atuação parlamentar.
Aqui no Senado, não é diferente, sem se esquecer
dos outros temas que dizem respeito aos interesses
do Brasil. Por isso, o Governo Federal, os governos
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municipais e os governos estaduais estão convencidos:
se nós não tivermos uma ação dirigida para fortalecer
o nosso parque industrial, particularmente a indústria
de transformação, dificilmente nós enfrentaremos a
grave crise econômica que permeia as economias
consolidadas e termina contagiando as economias em
desenvolvimento, como é o caso concreto do Brasil.
Quero aqui saudar os homenageados e dizer que
este evento tem exatamente essa visão, essa compreensão do papel dos três agraciados que aqui estão,
e que, na verdade, representam a indústria brasileira.
Quero registrar também que nós necessitamos,
cada vez mais, investir na qualificação da mão de obra
dos nossos trabalhadores, para aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, tornar mais competitiva a
nossa indústria. É evidente que o retorno que nossos
trabalhadores têm, além do seu salário, é a participação nos lucros e nos resultados, que hoje está se
tornando uma realidade nos vários setores produtivos
da nossa economia. E essa relação entre o capital e
o trabalho é decisiva, para que nós possamos enfrentar esse momento por que passa a nossa indústria e,
particularmente, os desafios que estão postos.
Já tomamos uma série de medidas formais e
legais, de iniciativa dos empresários, dos trabalhadores, dos poderes municipais, estaduais e federais, com
aprovação aqui, no Congresso Nacional.
No que diz respeito à questão da desoneração
da folha de pagamento, que era um dos itens que
contribuía em muito para dificultar a formalização do
mercado de trabalho, avançamos muito junto às micro e pequenas empresas, inicialmente. Saímos, em
2007, de 1,337 milhão de micro e pequenas empresas formais no Brasil e chegamos, agora, em abril de
2013, a 7,300 de milhões micro e pequenas empresas
formais no Brasil.
Evidentemente, só a simplificação feita é insuficiente. Agora, a grande demanda deste setor é por
inovação tecnológica e pela formação da mão de obra
de que eles necessitam. Isso não é diferente nas médias e nas grandes empresas. Se nós observarmos o
chamado custo Brasil da nossa infraestrutura, temos
ainda muito por fazer. Mas o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social tem pautado
esse item e as várias reuniões das federações e das
confederações têm trazido para a discussão diária a necessidade de nós melhorarmos a nossa infraestrutura.
Estamos fazendo uma boa parte disso. Temos
resistência, como aconteceu com a Medida Provisória
dos Portos, em que ao nosso Governo os usuários, os
arrendatários, os proprietários dos TUPs pediam que
a carga de terceiro também pudesse transitar pelos
terminais de uso privado. E tínhamos um pequeno
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grupo de pessoas que, ontem, conseguiu arrematar e
arrendar os nossos portos com olhar de que deveria
cobrar a maior tarifa, em detrimento da maior carga,
para que pudesse ter mais lucro. Evidentemente, é da
natureza da empresa ter lucro, mas nós precisamos
também dar resposta a um conjunto de demandas que
estão postas, e uma delas é exatamente a dos portos.
O nosso agraciado Francisco Ivens de Sá Dias
Branco, além de empresário, aqui já registrado, também é um visionário e tem ajudado muito o nosso
País, o nosso Nordeste, nessa questão dos portos,
aportando seus recursos, investindo para melhorar a
logística para atender as suas demandas e também
as demandas de terceiros.
Nós esperamos que, com as novas regras que nós
aprovamos para os portos, comecemos a dar resposta a esse grave problema da infraestrutura brasileira,
particularmente no transporte de cargas.
Não podemos esquecer que, sem investir na mão
de obra, todo esse esforço nosso pode ter alguns resultados, mas o resultado principal virá com a qualificação, com a inovação tecnológica.
E é por isso que o Congresso Nacional aprovou
o novo Pronatec. Inicialmente, ele era destinado aos
Institutos Federais de Educação e ao Sistema S. Mas,
em um País continental como o nosso, precisamos de
outros atores também atuando no Pronatec. Essa mudança foi aprovada, por unanimidade, na Câmara e no
Senado, e está para sanção presidencial.
Hoje, a Comissão de Assuntos Econômicos aprova, por unanimidade, o novo Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos, o que o Brasil vai fazer,
na iniciativa privada e no setor público, desde a creche
para crianças de um dia de vida até o pós-doutorado
para aqueles que se dedicam. Esse foi um debate muito intenso aqui, no Senado Federal, com muitas contribuições. Nós temos clareza de que o que o Senado
aprovou hoje na CAE – Comissão de Assuntos Econômicos – não é o melhor projeto, mas foi o possível
dentro dessa realidade, e vamos continuar discutindo
até sua chegada ao plenário do Senado Federal.
Nós estamos determinando que, nesses próximos 10 anos, todas as escolas no Brasil terão tempo
integral, como forma de dar mais conhecimento e, ao
mesmo tempo, contribuir para a diminuição do mundo
da violência, do mundo das drogas sempre aqui discutidos. Estamos também planejando para que, nos
próximos 10 anos, pelo menos 40% da população brasileira entre18 e 29 anos de idade tenha graduação,
sem se esquecer dos cursos profissionalizantes e um
conjunto de ações.
Por isso, quero abraçar os dois agraciados, em
nome de nosso cearense Ivens Dias Branco, sem me
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esquecer de sua esposa, Dona Consuela, pessoa que
contribui muito nessa caminhada.
Um bom-dia e um grande abraço. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro. Bloco/PTB – PE) – Agradeço ao Senador José Pimentel.
Antes de passar a palavra ao próximo Senador,
gostaria de registrar a presença de dois companheiros,
ex-Presidentes da Confederação Nacional da Indústria,
nosso sempre Senador, ex-Governador de Sergipe,
Albano Franco, e nosso companheiro Carlos Eduardo
Moreira Ferreira, que está aqui presente a esta sessão.
Passo, agora, a palavra ao nobre Senador Cristovam Buarque. (Palmas.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. homenageados,
minhas senhoras e meus senhores, eu quero, antes
de prestar homenagem aos três, prestar homenagem
a duas figuras.
Primeiro, uma lembrança curta e simples ao Dr.
Roberto Civita. Um empresário que honrou o Brasil,
especialmente no seu setor. Segundo, ao grande homenageado, que é José Ermírio de Moraes.
Nunca é pouco lembrar o que foi José Ermírio de
Moraes. E aqui está um que conviveu com ele quando a
gente era estudante. E ele se reunia conosco para discutir como estavam as nossas faculdades, para discutir
como podia nos ajudar, já era um senhor, talvez mais
ou menos da nossa idade, mas mesmo assim era um
senhor, e esse senhor deixou uma marca neste País.
Quero prestar essa homenagem e dizer da minha
gratidão pelo que ele representou, direta e até indiretamente, mais ainda.
Segundo, quero manifestar aqui a satisfação de
ser desta Casa, que tem a iniciativa de fazer uma homenagem como essa aos capitães da indústria, como
se dizia quando eu era mais jovem, aos promotores
da riqueza deste País, pelo empreendedorismo que
realizam.
Ao Sr. Francisco Ivens de Sá Dias Branco, quero manifestar aqui minhas homenagens; ao Sr. José
Alexandre dos Santos, quero manifestar a minha homenagem; e, de uma maneira muito especial, porque
tenho mais contato e convivência, ao Dr. Robson Braga de Andrade.
Conheci o Dr. Robson Braga de Andrade e com
ele convivi alguns dias em uma das atividades mais
interessantes de que já tive oportunidade de participar,
até por causa da minha profissão – eu sou engenheiro mecânico –, mas, sobretudo, pelo meu gosto pela
educação, que foi participar da WorldSkills, em que
se reúnem em uma olimpíada formidável as escolas
técnicas do mundo inteiro para ver qual delas vai bater
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recordes, quais delas vai mostrar que são capazes de
formar os melhores profissionais. É algo realmente que
vale a pena ser visto, de que vale a pena participar.
Eu fiquei muito emocionado ao ver pessoas ganhando medalhas, não apenas – e eu respeito muito
quem pula mais alto, salta mais distante, corre mais
rápido –, mas porque era capaz de fazer uma parede com tijolos de uma maneira mais rápida e melhor,
porque era capaz de consertar um carro, porque era
capaz de usar um torno mecânico, porque era capaz
de fazer trabalhos de eletrônica; e ali ele ganhava uma
medalha como se fosse um grande atleta, um atleta
da atividade profissional.
E em função disso é que quero, aqui, aproveitar
a oportunidade e dizer a cada um dos senhores e senhoras que hoje ser capitão de indústria exige levar
em conta a necessidade de um setor fundamental da
infraestrutura do País que é o conhecimento.
Nós temos nos esquecido de que o conhecimento não apenas sempre foi parte da infraestrutura,
mas hoje é a parte mais importante da infraestrutura.
Durante dias e dias aqui, não aqui, mas na Câmara –
aqui tivemos poucas horas – debatemos o problema
dos portos, que é uma parte da infraestrutura, mas
não debatemos o problema das universidades, que
é uma parte da infraestrutura, no mínimo, tão importante quanto os portos, as estradas e os aeroportos,
até porque são as escolas que são o aeroporto para
o futuro do País. Não sai avião de escola, mas sai um
país inteiro, podendo voar ou não voar como deveria.
Eu fico feliz de ver que o Senador Collor, na
Comissão de Infraestrutura, vai fazer uma audiência
exatamente para discutir a educação como parte da
infraestrutura econômica do País. Talvez aí a gente comece a dar importância à educação, porque enquanto
a educação é uma coisa de professor e de uma Comissão de Educação não se dá grande importância. Vai
se dar importância quando for parte da infraestrutura e
da Comissão de Economia, como também queremos
fazer uma audiência.
Eu digo isso para dizer ao Dr. Robson e a todos
os demais que, com toda a minha admiração pelo
trabalho que fazem nas escolas técnicas deste País,
através não apenas na indústria, mas também na Confederação Nacional do Comércio, em cada uma das
federações dos senhores, está precisando de algo mais.
Está precisando de algo mais, Dr. Robson, que é não
apenas o trabalho no micro, mas o trabalho no macro.
Não apenas a promoção da formação de alguns, mas
a revolução da educação de todos no Brasil.
É preciso que o setor empresarial desperte e
assuma a responsabilidade da força política que tem
quando decidirem fazer este País ter o seu grande
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acordo geral por uma mudança na educação do País.
A grande generosidade dos empresários brasileiros
vai ser lutar para que a escola dos seus trabalhadores
seja tão boa quanto a escola dos seus próprios filhos
empresários. Essa que será não só a grande, o grande gesto de desenvolvimento do País, mas também
o grande gesto de generosidade da classe empresarial desse País. Agora, é um gesto de inteligência,
porque está provado que, daqui para frente, o grande
salto que um país vai dar será através da educação
do seu povo. Cada cérebro que nós não ajudamos a
terminar um ensino médio de qualidade é um cérebro
que não tem o potencial completo. É como se a gente
pegasse poços de petróleo e os tapasse. É o que a
gente faz com 80% das cabeças brasileiras, porque,
no máximo, 20% terminam o ensino médio com qualidade; 80% do potencial energético deste País, que
é a inteligência de suas pessoas, são sacrificados ao
longo do processo.
Cabe a vocês a luta para que o desenvolvimento
brasileiro possa se realizar em toda a sua plenitude, e
isso exige educação; exige portos, estradas, aeroportos, energia, mas exige educação, exige conhecimento.
Tenho certeza de que o Dr. José Ermírio de Moraes seria um grande patrono dessa luta, se fosse
possível, mas aqui estão os homenageados pelo nome
dele, e um deles pode ser esse grande promotor de
uma área que, muitas vezes, não se percebe que tem
a ver com a economia de um país, que é a educação
de seu povo.
O Brasil precisa construir um sistema nacional do
conhecimento e da inovação, e isso parte da educação de base até chegar às universidades, até chegar
aos institutos de alta tecnologia, usando o setor empresarial em casamento com as universidades, mas
é na educação de base que a gente começa a fazer
aflorar o conhecimento de um povo.
Concluo, prestando minha homenagem, mas também, como representante de uma parcela dos eleitores
brasileiros, fazendo a minha sugestão – não me atrevo
a dizer a minha cobrança – de que esse prêmio signifique muito mais do que um simples reconhecimento
à atividade dentro de sua própria indústria, de sua atividade comercial, de sua atividade empresarial, mas,
sim, assumindo cada empresário a responsabilidade
diante do futuro deste País, para que, daqui adiante,
possamos fazer com que a economia brasileira seja
uma economia da mais alta tecnologia, com um povo
– e graças a um povo – educado.
Parabéns a cada um! E o Brasil espera ainda
muito mais de cada um de vocês.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro. Bloco/
PTB – PE) – Agradeço ao Senador Cristovam.
Gostaria de registrar aqui as presenças do Deputado Federal Carlos Eduardo Pereira, o companheiro Cadoca, Deputado Federal por Pernambuco, e de
vários presidentes de federações de indústrias que
não foram aqui nominados: o companheiro Francisco
Gadelha, Presidente da Federação das Indústrias da
Paraíba; Marcos Guerra, Presidente da Federação do
Espírito Santo; Glauco Côrte, Presidente da Federação de Santa Catarina; Roberto Pires, Presidente da
Federação do Tocantins; Rivaldo Neves, Presidente da
Federação das Indústrias de Roraima; José Conrado,
Presidente da Federação de Indústrias do Estado do
Pará; e Pedro Alves, Presidente da Federação das Indústrias de Goiás.
Tenho, agora, a satisfação de passar a palavra ao
Robson Braga de Andrade, que falará em nome dos
agraciados. (Palmas.)
O SR. ROBSON BRAGA DE ANDRADE – Boa
tarde a todos e a todas.
Gostaria de cumprimentar o Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros; o Presidente do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, Conselheiro
Emérito da CNI, Senador Armando Monteiro Neto; os
Senadores Fernando Collor, Eunício Oliveira, Vital do
Rêgo; a Senadora Ana Amélia; o Senador Luiz Henrique; o Senador Pedro Taques; o Senador José Pimentel; o Senador Jorge Viana; o Senador Inácio Arruda;
o Senador Romero Jucá; o Senador Cristovam Buarque; e os Deputados aqui presentes, cumprimentando
a todos na pessoa da Deputada Gorete. Obrigado a
todos pela presença!
Eu queria fazer, também, um cumprimento especial à minha esposa Cristiana Parisi de Andrade, que
me acompanha aqui nesta homenagem; cumprimentar todos os companheiros e empresários do sistema
indústria aqui presentes; e um cumprimento especial
aos empresários: Francisco de Sá Dias Branco e José
Alexandre dos Santos. Para mim, é um honra e um orgulho muito grande estar nesse meio de empresários
industriais de tanta relevância e que tanto tem contribuído para o crescimento do Brasil e para a construção de
uma indústria brasileira forte e pujante. Sinto-me muito
orgulhoso de estar, aqui, na presença dos senhores,
e de poder falar em nome dos senhores.
Gostaria apenas de salientar e de dizer algumas
palavras.
O meu Presidente, o líder Armando Monteiro,
já fez aqui uma exposição a respeito da indústria
brasileira, da economia brasileira, com muito conhecimento de tudo o que se passa na nossa economia
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e na nossa indústria. Eu queria apenas salientar algumas coisas.
Primeiro que o Brasil, nos últimos anos, se transformou, realmente, numa economia muito forte, estando inserido num rol de países importantes, hoje
considerado como a 6ª economia do mundo, com
possibilidades concretas de chegarmos à 5ª economia do mundo.
Também nesses últimos anos, o Brasil conseguiu
inserir no mercado de consumo e na classe média brasileira mais de 40 milhões de pessoas. É um País hoje
com pleno emprego. O nosso nível de desemprego está
em torno de 5%, 6%, o que é considerado, realmente,
pleno emprego, com distribuição de renda, com salários
de primeira qualidade, porém, um País que tem hoje
um custo extremamente elevado e que não privilegia
principalmente a indústria brasileira.
A nossa indústria, como falou o Presidente, que
já foi mais de 30% do PIB brasileiro, depois 26%, depois 22%, hoje, Sr. Presidente, estamos abaixo de 14%
do PIB brasileiro na nossa indústria. E é uma indústria
construída no Brasil com muito sacrifício, sacrifício que
vem de décadas, que vem desde os anos 50, quando começamos a industrialização do Brasil, em que
tivemos sacrifício do governo, sacrifício da União, sacrifício dos empresários, sacrifício dos trabalhadores,
para construirmos essa indústria brasileira que hoje
tem enfrentado dificuldades de competir no mercado
interno e no mercado externo.
O nosso problema, no Brasil, é de competitividade, pelos elevados custos que nós temos. Nós vemos, hoje, que os salários no Brasil cresceram muito
nos últimos anos, cresceram acima da produtividade
brasileira. Não temos nada contra o trabalhador ganhar bem, ganhar melhor, ter condições de sustentar
melhor a sua família, de ter acesso à educação e
ao lazer, aos bens que a sociedade produz, mas os
custos inerentes a esse trabalho são muito elevados. Nós pagamos uma carga tributária excessiva;
temos um custo do trabalho extremamente elevado;
padecemos de uma infraestrutura que ainda não é
adequada para o nível da economia brasileira; temos um problema de burocracia; problemas, ainda,
na área da educação.
Todas essas questões têm feito com que a indústria brasileira perca competitividade quando é colocada em concorrência com empresas de outros países,
principalmente hoje, quando o mundo atravessa crises,
tanto na União Europeia, como nos Estados Unidos.
A gente tem perdido mercado para empresas da Ásia,
mas também para empresas desses países.
E, quando dizem que o Brasil é um país protecionista, nós na CNI temos mostrado que, ao contrário
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do que se coloca hoje, o Brasil não é um país protecionista. Protecionistas são, muitas vezes, os países da
Europa, que não permitem que os produtos brasileiros
– por uma defesa comercial que eles fazem, inteligente,
bem feita, sem tarifas, mas muitas vezes com barreiras
técnicas, tanto na Europa como nos Estados Unidos
– entrem, que são produtos de alta qualidade, muito
bem trabalhados e muito bem preparados.
Nós da CNI, no Sistema Indústria – dando seguimento a tudo aquilo que o Presidente Armando, o
Presidente Albano Franco e outros Presidentes que
nos antecederam nos legaram –, temos investido muito
para mudar esse quadro.
Primeiro, nós estamos investindo enormemente
na educação do trabalhador brasileiro. E não apenas
numa educação pontual, mas numa educação continuada. Ainda o Presidente Armando Monteiro idealizou
o Programa Educação para a Nova Indústria, e, hoje,
nós estamos investindo, na educação do trabalhador
brasileiro, mais de R$2 bilhões na construção de novas
escolas, na construção de laboratórios e de centros de
pesquisa, principalmente nas regiões mais carentes do
País. O Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste são os lugares onde nós temos feito os principais investimentos
do Sistema Indústria, do Sesi e do Senai.
Hoje, nós somos o principal parceiro do Pronatec. Mais de 50% de todos os alunos do Pronatec
participam das escolas do Senai e agora, também, do
Sesi. Nós temos hoje, nas nossas escolas no Brasil
inteiro, mais de três milhões de alunos e assumimos
um compromisso de chegar, até 2014, com quatro
milhões de alunos. E certamente vamos ultrapassar
essa meta.
Nós, como disse o Senador Cristovam Buarque,
participamos das Olimpíadas Internacionais, competindo com 51 países, os mais industrializados; países
como Alemanha, Estados Unidos, Japão, China, Rússia, Itália, França, Espanha, e, no ano passado, no
ano atrasado, nós ficamos em segundo lugar nessa
competição, o Senai e o Sesc representando o Brasil nessa competição, atrás apenas da Coreia do Sul,
que tem, como todos nós sabemos, um investimento
maciço na educação, não só do trabalhador, mas na
educação de toda a população.
Nós temos investido em mais de dois milhões
de trabalhadores da indústria, através do Sesi, em
programas de qualidade, em programas de saúde e
segurança do trabalho.
Presidente Armando, todos os nossos recursos
são investidos, de acordo com a lei, em educação,
em segurança, em saúde, em programas que beneficiam o trabalhador e o filho do trabalhador brasileiro.
E todo o nosso orçamento, todos os nossos gastos,
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todas as nossas receitas estão à disposição de todos
os Senadores e de todos os Parlamentares, para que
a gente possa mostrar de que forma nós investimos
e melhorar o trabalho que nós fazemos em benefício
da construção de um País muito mais justo e muito
mais digno.
E eu queria também, Presidente, Senadores,
falar a respeito do trabalho que a CNI tem feito. Nós
agora, este ano, lançamos o mapa estratégico da
indústria. O primeiro mapa também começou com o
Presidente Armando Monteiro, o mapa estratégico,
em 2005, 2006, e hoje nós nos balizamos por esse
mapa estratégico, lançado lá atrás, para fazer um
novo mapa estratégico até 2022, considerando que,
em 2022, nós estaremos comemorando os 200 anos
da independência brasileira. E esperamos chegar em
2022, também, com uma indústria independente, madura e preparada para competir não só no Brasil, mas
no mercado internacional.
Nesse mapa estratégico, nós estamos tratando
de dez temas, dez questões que são ligadas à nossa
competitividade: questões tributárias, ambientais, de
educação, de infraestrutura, de burocracia, quer dizer,
todos os temas importantes estão sendo tratados nesse mapa estratégico. E, Presidente, Senadores, esse
é um mapa que dá um direcionamento para o Brasil
no futuro, aonde nós queremos chegar e o que precisa ser feito para que a gente chegue nessa indústria
importante de um País que será a quinta ou a quarta
economia do mundo.
Por outro lado, lançamos também este ano a
Agenda Legislativa. Nessa agenda, trabalhamos com
todas as federações de indústrias, com 54 associações de classe. É uma agenda que vem sendo lançada há anos, é a 18ª Agenda Legislativa, onde pontuamos todos os projetos que estão no Senado ou na
Câmara e que podem fazer a diferença para que a
economia brasileira possa se desenvolver mais, melhor e mais rápido.
Esse projeto nós apresentamos para todos os
Deputados e Senadores. Temos trabalhado nele, Senador Collor de Mello, como se fosse a nossa bíblia:
a forma de trabalharmos com o Congresso, a forma
de discutirmos com todos os senhores os projetos
que são importantes, como disse o Senador Armando Monteiro, não para a indústria brasileira, mas que
são importantes para o País. É disso que nós precisamos. Nós precisamos realmente fazer uma mudança
muito grande nas nossas legislações, na legislação
trabalhista. Por exemplo, o Senador Eunício estava
me confidenciando que começou a trabalhar com 14
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anos de idade e com carteira assinada. Hoje, isso não
é permitido. E nós, com o objetivo de proteger os jovens, estamos colocando-os à margem do trabalho, à
margem do crescimento e colocando-os à disposição
da marginalidade, da ociosidade e da possibilidade
de serem cooptados não para a dignidade, não para a
construção de um Brasil muito mais justo, de um Brasil muito mais moderno, mas serem cooptados para
uma marginalidade que os leva a não terem objetivo
na vida, a não sentirem o prazer e a alegria de terem
um trabalho bem feito, de criarem uma família. Tanto
que vemos hoje os jovens entrando no mercado de
trabalho muito mais tarde.
Então, senhores, nós precisamos mudar essa situação. E nós contamos com o trabalho com o Congresso
Nacional, com o Senado e a Câmara, para que, juntos,
possamos fazer tudo aquilo de que temos consciência
plena, o diagnóstico perfeito do que precisa ser feito. E
só os senhores, como representantes legítimos da sociedade brasileira, são capazes de mudar esse estado.
Contem com a gente. Nós, na CNI, estamos à disposição para trabalhar com os senhores em tudo que
for importante para o Brasil e para a indústria brasileira.
Mais uma vez, muito obrigado a todos.
Eu quero fazer um agradecimento especial, pela
homenagem que recebi, ao Senador Armando Monteiro
e ao Senador Cristovam Buarque, pela indicação que
fizeram do meu nome.
Muito obrigado (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro. Bloco/
PTB – PE) – Quero agradecer ao companheiro Robson
Braga de Andrade, que falou em nome dos agraciados.
Quero registrar a presença do Líder do PT na
Câmara Federal, Deputado José Guimarães, que está
prestigiando esta sessão.
E quero, ao final da sessão, não apenas renovar a
satisfação do Senado de podermos ter celebrado hoje
esta data, que assinala o reconhecimento do Congresso Nacional ao papel da indústria brasileira, mas, de
modo muito especial, cumprimentar, mais uma vez,
os agraciados, que, com suas presenças, eu diria irão
ilustrar essa galeria de homenageados que já temos,
nesta 4ª edição do Diploma José Ermírio de Moraes.
Quero também cumprimentar os familiares dos homenageados aqui presentes.
Não tendo mais a tratar, declaro encerrada esta
sessão, agradecendo pela presença de todos.
Muito obrigado (Palmas.)
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 55 minutos.)
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Ata da 83ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 28 de maio de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana,
Casildo Maldaner e Ataídes Oliveira
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 5 minutos e
encerra-se às 23 horas e 39 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 205, DE 2013
Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de
2000, que estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida, e a Lei nº 12.587, de
3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes
da Política Nacional de Mobilidade Urbana,
para tornar obrigatória a instalação de equipamento sinalizador para pessoas com deficiência visual no transporte público coletivo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
“Art. 17. ........................................................
Parágrafo único. Os sistemas de mobilidade
urbana deverão permitir a identificação à distância dos veículos, das rotas e dos pontos
de parada por pessoas com deficiência visual.” (NR)
Art. 2º O art. 14 da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro
de 2012, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º,
renumerado seu parágrafo único como § 1º:
“Art. 14. ........................................................
§ 1º ...............................................................
.......................................................................
§ 2º O serviço adequado de que trata o inciso
I do caput deste artigo incluirá a instalação,
nos veículos de transporte público coletivo,
de equipamento de emissão de sinais identificadores da rota e dos pontos de parada que
permitam a mobilidade urbana das pessoas
com deficiência visual.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos
cento e oitenta dias da data de sua publicação.
Justificação
No Brasil existem, de acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 35,8
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milhões de pessoas com dificuldade para enxergar,
o que corresponde a 18,8% dos brasileiros. Esses
cidadãos com deficiência visual, quando precisam
sair de casa, enfrentam grandes desafios, a começar
pela dificuldade de locomoção em ambientes urbanos
carentes de informações acessíveis. Essas pessoas
ficam invariavelmente à mercê de outras pessoas para
lhes informar sobre a chegada de ônibus nas paradas, seu destino e sua rota. Muitas vezes, sem essa
ajuda, perdem oportunidades de embarque e ficam
horas aguardando a presença de outros passageiros
que as auxiliem.
Por sua vez, os motoristas de transporte coletivo urbano não conseguem reconhecer, à distância,
as pessoas com deficiência visual e, sem identificar
qualquer sinal de parada, passam direto nos pontos
de ônibus.
Para resolver esse problema, existem aparelhos
que permitem a identificação da linha de ônibus por
pessoas com deficiência visual. Há, por exemplo, um
conjunto de equipamentos, já em teste em algumas
cidades, que se comunica por sinal de rádio – nesse
caso, um dispositivo fica com o usuário e o outro é
instalado no veículo. O passageiro pode programar
em seu aparelho a linha que desejar e, ao chegar ao
ponto de ônibus, ligar o dispositivo, que envia um sinal
para o condutor do veículo.
Assim, entendemos que dispositivos dessa natureza, já disponíveis, inclusive, no mercado, e cujos
custos não são proibitivos, precisam ser instalados
nos transportes públicos coletivos para permitir a
mobilidade de todos os cidadãos, que, dessa forma,
terão condições de, finalmente, exercerem seu direito de ir e vir.
Por essa razão, entendendo ser esta uma medida
de justiça, esperamos contar com o apoio dos nobres
parlamentares para a aprovação da matéria.
Sala das Sessões, – Senador Gim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000
Regulamento
Regulamento
Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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CAPÍTULO VII
Da Acessibilidade nos Sistemas de
Comunicação e Sinalização
Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação
de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os
sistemas de comunicação e sinalização às pessoas
portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade
de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso
à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação,
ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer.
Art. 18. O Poder Público implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita em braile,
linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa
portadora de deficiência sensorial e com dificuldade
de comunicação. Regulamento
Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens adotarão plano de medidas técnicas
com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais
ou outra subtitulação, para garantir o direito de acesso
à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva, na forma e no prazo previstos em regulamento.
Presidência da República Casa Civil Subchefia
para Assuntos Jurídicos.
LEI Nº 12.587, DE 3 DE JANEIRO DE 2012
Mensagem de veto
Vigência
Institui as diretrizes da Política Nacional
de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos
dos Decretos-Leis nos 3.326, de 3 de junho
de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o
de maio de 1943, e das Leis nos 5.917, de 10
de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975; e dá outras providências.
CAPÍTULO III
Dos Direitos dos Usuários
Art. 14. São direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, sem prejuízo dos previs-
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tos nas Leis nos 8.078, de 11 de setembro de 1990, e
8.987, de 13 de fevereiro de 1995:
I – receber o serviço adequado, nos termos do
art. 6o da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
II – participar do planejamento, da fiscalização
e da avaliação da política local de mobilidade urbana;
III – ser informado nos pontos de embarque e desembarque de passageiros, de forma gratuita e acessível, sobre itinerários, horários, tarifas dos serviços e
modos de interação com outros modais; e
IV – ter ambiente seguro e acessível para a utilização do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana,
conforme as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de
2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000.
Parágrafo único. Os usuários dos serviços terão
o direito de ser informados, em linguagem acessível
e de fácil compreensão, sobre:
I – seus direitos e responsabilidades;
II – os direitos e obrigações dos operadores dos
serviços; e
III – os padrões preestabelecidos de qualidade e
quantidade dos serviços ofertados, bem como os meios
para reclamações e respectivos prazos de resposta.
(À Comissão de Serviços de Infraestrutura e
à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, cabendo à última a decisão
terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício do
Ministro de Estado das Relações Exteriores:
– Nº 44, de 27 de maio de 2013, em resposta ao
Requerimento nº 58, de 2013, de informações,
de autoria do Senador Anibal Diniz.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 407, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pela
apresentação do Projeto de Resolução nº 34, 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.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Queria cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, pela
Internet também, e vamos aos trabalhos.
Pela ordem, Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB –
PE) – Para uma comunicação inadiável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª está inscrito para uma comunicação inadiável, Senador Jarbas.
E por enquanto é só.
Eu vou à lista de oradores inscritos. Temos aqui o
nobre Senador Cristovam Buarque e o Senador Paulo
Paim. Sem prejuízo para a lista, chamo o Senador...
Senador Paim com a palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Presidente, o Senador Jarbas Vasconcelos pediu se ele poderia
falar na comunicação inadiável antes que eu falasse.
Por mim não há problema nenhum.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Por acordo, essa era a minha intenção também
como Presidente, tendo em vista que o nobre Senador
Jarbas tem não só um comunicado importante para
fazer, mas ele também tem uma tarefa de presidir a
Comissão de Constituição e Justiça neste momento.
Então, com a palavra, V. Exª, Senador Jarbas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Para uma comunicação inadiável. Com revisão
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Meu caro Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, existem aquelas pessoas que a gente admira de perto, com as quais convive, conversa sempre
e conhece bem. Há aquelas que a gente respeita de
longe, com as quais não se tem muita proximidade,
encontra casualmente, mas guarda uma grande admiração por elas. Este é o caso do empresário Roberto
Civita, falecido no último domingo.
Antes de qualquer coisa, Sr. Presidente, quero
apresentar os meus sinceros sentimentos e a minha
solidariedade cristã aos seus familiares. Sua presença fará falta, pois estou certo de que ele ainda tinha
muito a contribuir com o desenvolvimento econômico,
social e político do País.
Não é gratuito o fato de o Brasil ter nas comunicações uma de suas áreas mais dinâmicas, mais inventivas e empreendedoras – superando, inclusive, o que é
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produzido nos países desenvolvidos. Esse protagonismo
de vanguarda só se tornou possível pelo espírito aguerrido, determinado e empreendedor de pessoas como
Roberto Civita, que até às vésperas de sua hospitalização acumulava os cargos de presidente do Conselho de
Administração e diretor editorial do Grupo Abril.
Apesar de ter nascido na Itália e ter passado boa
parte da sua infância e juventude nos Estados Unidos,
Roberto Civita – juntamente com o seu pai, Victor, e seus
irmãos – escolheu o Brasil para construir um dos maiores grupos de comunicação do Planeta. Fez isso com
paixão e coragem, ingredientes essenciais aos líderes.
Srªs e Srs. Senadores, além do espírito empreendedor que nos legou algumas das mais importantes
publicações da imprensa brasileira, como as revistas
“Veja” e “Exame”, Roberto Civita era um grande defensor da liberdade de imprensa, um dos pilares fundamentais da democracia.
É simbólico o fato de Roberto Civita ter se mantido
como editor-chefe de “Veja” desde o seu lançamento,
em 1968, não apenas pela importância que a revista
conquistou ao longo dos anos, mas, principalmente,
pelo que “Veja” representou para o jornalismo no País.
Outra importante publicação que quero destacar é a revista “Nova Escola”, a maior revista de educação do Brasil, que circula desde março de 1986. A
“Nova Escola” liderou discussões essenciais sobre a
importância do investimento público numa educação
de qualidade. Nesses quase 30 anos de existência da
revista, foi produzido um extenso e rico material que
auxilia na capacitação de professores, gestores e demais responsáveis pelo processo educacional.
Sr. Presidente, quis o destino que o Brasil perdesse, em apenas uma semana, dois dos seus principais
empresários da comunicação: primeiro, Ruy Mesquita
e, agora, Roberto Civita.
Partem os homens, mas ficam os seus legados,
as suas convicções, os seus exemplos de conduta, para
que as novas gerações tenham a convicção de que
não existe uma verdadeira democracia sem liberdade
de expressão, sem liberdade de imprensa.
Vou agora tomar a liberdade de concluir este meu
discurso com o que foi dito ontem, de forma exemplar,
por Giancarlo Civita, filho mais velho de Roberto:
“Nosso pai era um entusiasta do Brasil. Ele
acreditava no Brasil. Durante toda sua vida ele
mostrou em atos e palavras que uma nação
de verdade, viável e justa não nasce ao acaso.
Ela precisa ser construída. Ele tinha certeza
de que as ferramentas para isso são a educação e a liberdade de expressão. A esses
dois fundamentos, que ele via como inseparáveis, nosso pai dedicou sua vida. Como seus
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filhos, reiteramos o compromisso que já
havíamos feito a ele de perseverar na busca da verdade, na melhoria da qualidade
de vida dos brasileiros e no fortalecimento
das instituições democráticas no Brasil.”
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, agradecendo a atenção de V. Ex.ª de permitir a permuta entre
mim e o Senador Paulo Paim na ordem dos oradores
inscritos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu que cumprimento V. Exª, Senador Jarbas,
pelo pronunciamento que faz do Senado, levando condolências à família do Dr. Roberto Civita, e, ao mesmo
tempo, dando o seu testemunho da convivência com
o Presidente do Grupo Abril.
Eu convido, então, para fazer uso da palavra, o
nobre Senador Paulo Paim, que está como segundo
na lista de oradores inscritos.
O Senador Wellington tinha pedido pela ordem?
(Pausa.)
Pois não, grande Líder Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, e permita-me Senador Paulo Paim, eu queria informar que a
Caixa Econômica Federal encaminhou aos gabinetes
de todos os Senadores e imagino que também à Câmara dos Deputados, que a Caixa Econômica, através
da sua direção, o Presidente Jorge Hereda, afirma que:
[...] não há qualquer relação entre a movimentação verificada a partir das 13 horas de sábado,
[dia] 18, em alguns Estados ([foram] 13 Estados
no total), e a flexibilização do saque do benefício do Bolsa Família fora da data prevista no
calendário de pagamentos do Programa. Ao
contrário, o fato de o calendário estar liberado
evitou um problema maior caso as famílias não
tivessem acesso ao seu benefício.
E neste texto, Senador Paulo Paim, que está em
cada gabinete, existe um gráfico que demonstra que em
todas as sextas-feiras há algo em torno de um número
de saques feitos em cada um dos locais, na casa dos
649 mil. E que, naquela sexta-feira, dia 17, foi dentro
desse patamar; aliás, até um pouco mais baixo do que
foi na sexta-feira do mesmo dia 17 do mês anterior, o
que demonstra que, na verdade, essa situação ocorreu mesmo no sábado, a partir de informações divulgadas, via celular e via Internet, para os usuários do
Bolsa Família, com as duas mentiras: a primeira, que
iria acabar o Bolsa Família, e a segunda, que haveria um bônus pelo Dia das Mães. São duas mentiras,
portanto, que já foram desmontadas.
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E também está confirmado que prosseguem as
investigações da Polícia Federal. Certamente, vamos
ter que discutir alternativas para evitar que, em casos
como esse, não haja a prevenção.
Eu queria, basicamente, registrar aqui esta nota
da Caixa Econômica e agradeço a atenção do Senador Paulo Paim.
O SR, PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, pois considero da maior
importância o seu comunicado, tendo em vista que,
agora, se questiona a motivação desse absurdo que
levou milhares de pessoas às sedes da Caixa Econômica Brasil pelo Brasil afora.
Com a palavra, o Senador Paulo Paim, pelo tempo regimental.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Jorge Viana, Senador Wellington Dias, também cumprimento V. Exª pelo esclarecimento em relação ao Bolsa
Família. Criou-se, de fato, um mal-estar: houve quem
dissesse que era coisa para confundir o Governo, jogando na oposição, e esta dizendo que era coisa do
Governo para confundir a oposição. Como vemos, nem
uma, nem outra. Houve um mal-entendido, e a Caixa
corretamente assumiu o que compete a sua responsabilidade e fez essa nota explicativa.
E o nosso Bolsa Família continua muito bem –
obrigado! – e vai continuar. O Programa é referência
internacional. A partir da iniciativa do governo do Presidente Lula e, depois, do Governo Dilma, diversos
países do mundo já adotam o Bolsa Família.
Sr. Presidente, fui Relator da Comissão Especial,
que teve como objetivo elaborar um anteprojeto de um
código mínimo para combater o incêndio e o pânico nas
casas de espetáculos, a partir, infelizmente, lamentavelmente e tristemente, relato, do que aconteceu em
Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
O meu relatório já foi lido aqui da tribuna da Casa,
um trabalho que fizemos juntamente com a Senadora
Ana Amélia, que presidiu aquela Comissão, o Senador
Pedro Simon e o Senador Cyro Miranda. Trabalho concluído, tomamos a decisão de remetermos uma cópia
para o Deputado Paulo Pimenta, que vem coordenando
– ele é de Santa Maria – uma Comissão Especial na
Câmara dos Deputados, com o objetivo de fundir tanto
o trabalho realizado por nós aqui, no Senado, como
também aquele realizado por uma Comissão Especial
chamada G16, montada pelo Ministério da Justiça.
Nessa mesma linha, nunca esquecendo o sofrimento dos familiares, uma vez que 242 pessoas faleceram naquele incêndio da boate, a maioria de jovens,
eu venho à tribuna para elogiar o trabalho feito também
pela Comissão Especial de Revisão e Atualização de
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Leis contra Incêndio da Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Sul.
Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, chamo a
atenção deste Plenário para um anteprojeto elaborado pela Comissão Especial de Revisão e Atualização
de Leis contra Incêndio produzido pela Assembleia
Legislativa do meu Rio Grande.
O cerne da proposta é uma maior exigência na
elaboração de projetos de prevenção contra incêndios
e multas mais pesadas para quem descumpre critérios
no que compete à segurança.
A minuta finalizada pela Comissão, que foi presidida lá no meu Estado pelo nobre Deputado Adão
Villaverde, será votada pelo grupo de 12 deputados
na próxima segunda-feira. Se aprovada, vai então
para o plenário.
Desde março, além de reuniões, a Comissão
realizou inúmeras audiências públicas para debater o
assunto, como fizemos nós aqui no Senado e como
fez a comissão da Câmara, ouvindo a sociedade para
elaborar propostas.
Hoje, os itens obrigatórios da prevenção levados
em conta são apenas a área, altura e a ocupação do
imóvel. A proposta é que se inclua na lista, também, a
lotação máxima, a capacidade de controle, a extração
da fumaça e a carga de incêndio, ou seja, o potencial
térmico da construção.
Outra mudança apontada pelo anteprojeto e por
nós também defendida é a obrigatoriedade do alvará de
prevenção contra incêndio fornecido pelos bombeiros
como pré-requisito para o funcionamento do imóvel.
Ora, Sr. Presidente, alguns me disseram: “Não
há Corpo de Bombeiros Militares em todas as cidades.” Mas há as guardas municipais, as brigadas, os
supervisores técnicos. Enfim, há formas de os bombeiros militares fazerem cursos regionais, fazerem a
fiscalização quando agendada a médio e longo prazo.
O importante para mim é que nenhuma casa de shows
possa funcionar, em hipótese nenhuma, sem a devida
fiscalização e a prevenção para salvar vidas.
Se o anteprojeto for aprovado e virar lei, os bombeiros terão mais autonomia para notificar, multar e
até interditar imóveis considerados com risco iminente. Se interditada pelos bombeiros, a edificação será
embargada pela prefeitura, e o proprietário terá que
recomeçar o processo de obtenção do alvará junto aos
bombeiros. As multas serão estabelecidas mais tarde
pelo Poder Executivo, mas a recomendação é que sejam rigorosas. A multa mínima será estipulada em lei.
Sobre o item segurança, passa a ser obrigatória a
presença de um brigadista de incêndio para cada cem
ou duzentas pessoas. Número mínimo será definido
ainda na regulamentação.
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Sr. Presidente, a Assembleia Legislativa gaúcha
está de parabéns pela iniciativa. Que bom seria se todas
as assembleias estaduais seguissem o mesmo caminho, criando uma comissão especial com o objetivo de
combater o incêndio e o pânico por meio de políticas
de prevenção, para evitar que situações semelhantes
à que aconteceu no Rio Grande voltem a acontecer.
Senadores e Senadoras, vale lembrar que, na semana passada, a Comissão Temporária sobre Prevenção
e Combate de Incêndios, presidida pela Senadora Ana
Amélia, sendo este Senador, que está aqui na tribuna,
Relator do texto, apresentou algumas propostas aqui,
como o Código Nacional de Segurança contra Incêndio
e Pânico; a regulamentação das atividades dos bombeiros militares, civis, municipais e voluntários e também
das brigadas; a padronização dos procedimentos operacionais pelos corpos de bombeiros; e um programa de
educação que deveria começar já nas escolas.
Repito: é fundamental um esforço concentrado
e em conjunto entre toda a sociedade e os poderes
constituídos. Reiteramos aqui os esforços da Assembleia gaúcha, o trabalho desenvolvido pela Comissão
do Senado, bem como o trabalho feito pela Comissão
Externa da Câmara que trata do assunto e que tem, na
Presidência, o Deputado Federal Paulo Pimenta. Ajustamos que esse trabalho será coletivo, Sr. Presidente,
visando ao bem comum de salvar vidas.
Ainda, Sr. Presidente, nos meus últimos cinco
minutos, eu quero destacar outro tema. Vou falar aqui
sobre pirataria.
O Brasil vem seguindo a tendência mundial de
combater o danoso crime da pirataria, que consiste na
fabricação e na distribuição de bens materiais e imateriais, sem autorização do proprietário da marca ou do
produto. Esses produtos inundam as ruas e avenidas
das cidades brasileiras, causando grande prejuízo à
indústria, ao comércio, às finanças do País, àqueles
que pagam religiosamente os seus tributos.
O ordenamento jurídico brasileiro, na esteira das
legislações mais avançadas, acerta, no meu entendimento, ao defender a economia formal da deslealdade
da indústria pirata, protegendo, na medida do possível, a propriedade imaterial e intelectual de brasileiros.
Assim, o vigente Código Penal, em seu art. 184,
criminaliza a violação do direito autoral, ao prever pena
de até quatro anos de prisão como pena de multa para
criminosos.
Gigantesca é a lista de produtos pirateados no
Brasil e no mundo, ano após ano, de roupa a calçado.
Lembro que aprovei um projeto de lei de minha autoria, que foi sancionado na época, em que as roupas
contrabandeadas, falsificadas, apreendidas pela Polícia Federal ficariam sob a responsabilidade da Receita
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Federal e seriam doadas para instituições de caridade,
depois, é claro, de passarem por um teste quanto ao
seu uso. De roupas a calçados, passando por livros,
impressos, CDs, DVDs e programas para computadores, a prodigiosa indústria da pirataria multitentacular
e deletéria oferece péssimos produtos ao cidadão.
Remédios, bebidas alcoólicas ou óculos falsificados são produtos que podem causar enormes riscos
ao consumidor e danos irreversíveis à saúde das pessoas no Brasil e em inúmeros outros países. Por isso
meu projeto só fala em roupa e calçados que passarão
por uma fiscalização para saber se podem ou não ser
usados para, depois, serem doados.
Por outro lado, lembramos também que tamanha
é a presença do comércio de produtos ilegais na economia internacional que, na projeção dos especialistas,
a pirataria chega ao ponto de lucrar mais que o próprio
narcotráfico, tão condenado por mim desta tribuna.
A pirataria não se restringe ao Brasil; já invadiu o
mundo e desfila nas mais famosas avenidas.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, em alguns casos, vem sendo financiada por
verdadeiras máfias internacionais que se valem de
descritérios e até da ingenuidade de muita gente, principalmente dos mais pobres, sujeitos à aquisição de
bens de consumo da pior qualidade.
Ressalte-se, porém, que o prejuízo causado pela
pirataria não se limita ao indivíduo que, na qualidade de
consumidor, tem acesso a toneladas de lixo industrial. Ao
lado do consumidor, suportam danos imensos as marcas
mais consagradas pela qualidade de sua produção, abusivamente exploradas por criminosos que, além de não
desembolsarem um único centavo no desenvolvimento
do produto de qualidade superior, desviam, ilegalmente,
os tributos que os outros empresários pagam.
Vale também destacar outro grande prejuízo com
a pirataria, qual seja, o ente estatal que, na condição
de garante máximo do bem comum em prol da sociedade humana, deixa de arrecadar assombrosas quantias, como dizia antes, pelo não pagamento de tributos
pelo comércio ilegal de produtos pirateados.
Apenas para que tenhamos noção da magnitude
dos prejuízos causados à sociedade e aos Estados em
todo o mundo, permito-me mencionar a matéria jornalista: “Prejuízo com pirataria soma US$2,8 bilhões no
Brasil”, publicada no periódico Valor Econômico, de 5
de maio de 2012.
A Sra. Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A aludida matéria dá conta de que, segundo estudos em
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116 países, apenas no que diz respeito a programas
de computador em geral, a taxa global de pirataria
manteve-se em 42% em 2011.
A Sra. Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não,
Senadora Vanessa, o aparte de V. Exª é um orgulho
para este humilde Senador que está aqui na tribuna
usando um tempo um pouco além do permitido, esperando V. Exª chegar.
A Sra. Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Imagina, Senador!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sem V.
Exª chegar, eu não pararia de falar.
A Sra. Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Imagina, Senador, eu é que agradeço enormemente a possibilidade de fazer um aparte a um discurso
tão brilhante como o que V. Exª faz da tribuna, a cujo
conteúdo a população tem que começar a prestar
atenção, muita atenção. Eu tive a honra de presidir,
de coordenar a Frente Parlamentar Mista de Combate à Pirataria por alguns anos, agora coordenada
pelo Deputado Guilherme, Deputado pelo Estado de
São Paulo. Semana passada, numa das atividades da
Frente Parlamentar Mista de Combate à Pirataria, nós
debatíamos e dizíamos, Senador, que a pirataria não é
só um problema, quem luta contra a pirataria não está
lutando apenas a favor do direito autoral, que é muito
importante, é muito importante. O compositor, o cantor
que tem a sua música, os seus CDs pirateados, deixa
de ganhar – e isso é ruim –, e as empresas também.
Quando combatemos a pirataria, como V. Exª fala dos
prejuízos, lutamos a favor do emprego, a favor da saúde das pessoas, porque medicamento pirateado é o
maior crime, é o maior crime que pode acontecer. E
infelizmente acontece, Senador. Então, quero cumprimentar V. Exª que, como sempre, está trazendo temas
mais que oportunos para o debate aqui no plenário
do Senado. Parabéns pela sua posição, pelo seu pronunciamento, que ajuda e muito. V. Exª não tem ideia
da importância do seu pronunciamento no combate à
pirataria. A parte do Estado é muito importante, mas a
cultural das pessoas é também de igual importância.
Parabéns, Senador, e muito obrigada.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu agradeço a V. Exª, Senadora Vanessa, pelo aparte que faz
ao meu pronunciamento. E V. Exª foi muito feliz quando
cita a questão dos remédios. De fato, remédio falsificado é um atentado à vida.
Por fim, para concluir a minha fala, só lembro aqui
que os softwares piratas representaram 61% das vendas
na América Latina; 88% na Venezuela, apresentando
assim o maior índice de programas ilegais na região.
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Já nos países do Bric, a taxa chegou a 70%. A
China registrou a média mais elevada, com 77%, seguida pela Índia e Rússia, ambas com 63%.
O Brasil, por exemplo, teve prejuízo que se aproximou a US$3 bilhões, no ano retrasado, pela venda
de produtos ilegais.
Os maiores prejuízos com pirataria foram registrados nos Estados Unidos. Em 2011, o país acumulou
uma perda de quase US$10 bilhões, ou seja, US$9,7
bilhões. Apesar disso, com um índice atual de 19%, o
mercado americano apresenta a menor taxa mundial
de pirataria de software. Figuram na relação de países
com grandes perdas a China, com US$9 bilhões; a Rússia, com US$3,5 bilhões; a Índia, com US$3 bilhões.
A magnitude dos prejuízos decorrentes da pirataria, no Brasil e no mundo, bem denota a imperiosidade
da mobilização do Poder Público no combate permanente a esse tipo de comércio.
O consumidor acrítico pode até mesmo supor,
no momento em que recebe o exemplar falsificado de
seus óculos ou do seu filme preferido, que a pirataria
traz benefício, mas se engana e se engana muito porque está arriscando a sua saúde, a sua vida.
Resumo: é uma exploração desumana de trabalhadores, não raramente reduzidos a condição análoga
a da escravidão. A perda arrecadatória do Estado, no
interesse de todos e de cada um, tudo, em suma, faz
da pirataria uma prática condenável.
Não é esse o tipo de emprego que desejamos
gerar no nosso país.
Aos empresários vitimados pela pirataria, aproveitamos para relembrar que a boa prática do ajuste,
generoso e decrescente, nas suas margens de ganho, que imprima na embalagem dos bens da vida a
verdade dos preços, além de aumentar o acesso de
todos aos produtos.
Por fim, Sr. Presidente, como meu tempo terminou, só quero dizer que acreditamos que o combate à
pirataria passa essencialmente por garantir ao consumidor o acesso facilitado ao produto legalizado, com
preços decentes reduzidos e garantias mais amenas.
O que queremos dizer com isso é que combatamos a pirataria, com um bom comércio, valorizando o
produto e com preço acessível.
Obrigado, Sr. Presidente.
Peço que considere, na íntegra...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do
microfone.) – ... o meu pronunciamento.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre anteprojeto de lei elaborado pela
Comissão Especial de Revisão e Atualização de Leis
contra Incêndio da Assembleia Legislativa gaúcha.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, chamo a atenção deste Plenário para um anteprojeto de lei elaborado
pela Comissão Especial de Revisão e Atualização de
Leis contra Incêndio da Assembleia Legislativa gaúcha.
O cerne da proposta é uma maior exigência na
elaboração de projetos de prevenção contra incêndios
e multas mais pesadas para quem descumpre critérios
de segurança.
A minuta finalizada pela Comissão, que é presidida pelo deputado Adão Villaverde, será votada pelo
grupo de 12 deputados na próxima segunda-feira. Se
aprovada será incluída na pauta do plenário.
Desde março, além de reuniões, a comissão
realizou algumas audiências públicas para debater o
assunto, ouvir a sociedade, e elaborar propostas. Hoje,
os itens obrigatórios da prevenção, são levados em
conta apenas a área, a altura e a ocupação do imóvel...
A proposta é que se inclua na lista, também, a
lotação máxima, a capacidade de controle e a extração
de fumaça e a carga de incêndio, ou seja, o potencial
térmico da construção.
Outra mudança apontada pelo anteprojeto é a
obrigatoriedade do alvará de prevenção contra incêndios, fornecido pelos bombeiros, como pré-requisito
para o funcionamento do imóvel.
Se aprovada e virar lei, os bombeiros terão mais
autonomia para notificar, multar e até interditar imóveis
considerados com risco iminente. Se interditada pelos
bombeiros, a edificação seria embargada pela prefeitura e o proprietário teria de recomeçar o processo de
obtenção do alvará junto aos bombeiros. As multas
serão estabelecidas mais tarde pelo Poder Executivo,
mas a recomendação é de que sejam rigorosas. Hoje,
começam em R4 79,81.
Sobre o item segurança: passa a ser obrigatória
a presença de um brigadista de incêndio para cada
cem ou 200 pessoas. O número mínimo será definido
pelos deputados.
Sr. Presidente, a Assembleia Legislativa gaúcha está
de parabéns pela iniciativa. Quem bom seria se outras
assembleias estaduais seguissem o mesmo caminho.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, vale lembrar que na
semana passada, a comissão temporária sobre prevenção e combate de incêndios, presidida pela senadora Ana Amélia, sendo este senador que aqui está na
tribuna, relator do texto, apresentou algumas propostas: Código Nacional de Segurança contra Incêndio e
Pânico; regulamentação das atividades de bombeiros
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militares e civis, municipais e voluntários; padronização dos procedimentos operacionais para corpos de
bombeiros; e um programa educacional.
Entendemos que é fundamental um esforço concentrado e conjunto entre toda a sociedade e os poderes
constituídos. Reiteramos os esforços da Assembleia
gaúcha o trabalho desenvolvido pela comissão aqui
do Senado Federal, bem como a comissão externa da
Câmara que trata do assunto, que tem na presidência
o deputado federal Paulo Pimenta.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre pirataria.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil
vem seguindo a tendência mundial de combater o danoso crime da pirataria.
A pirataria consiste na fabricação e na distribuição de bens materiais e imateriais sem autorização do
proprietário da marca ou do produto.
Esses produtos inundam as ruas e avenidas das
cidades brasileiras, causando grandes prejuízos à indústria, ao comércio e as finanças do País.
O ordenamento jurídico brasileiro, na esteira das
legislações mais avançadas, acerta em cheio ao defender a economia formal da deslealdade da indústria
pirata, protegendo, na medida do possível, a propriedade imaterial e intelectual de brasileiros e estrangeiros.
Assim é que o vigente Código Penal, em seu artigo 184, criminaliza a violação do direito autoral, ao
prever pena de até quatro anos de prisão, bem como
a pena de multa para os criminosos.
Srªs e Srs. Senadores, gigantesca é a lista de produtos pirateados no Brasil e no mundo, ano após ano.
De roupas a calçados, passando por livros, impressos, CDs, DVs e programas para computadores,
a prodigiosa indústria da pirataria, multitentacular e
deletéria, oferece péssimos produtos ao cidadão.
Remédios, bebidas alcoólicas ou óculos de sol
falsificados são produtos capazes de causar enormes
riscos ao consumidor e danos irreversíveis à saúde,
no Brasil e em inúmeros outros países.
Por outro lado, tamanha é a presença do comércio
de produtos ilegais na economia internacional que, na
projeção dos especialistas, a pirataria chega ao ponto
de lucrar mais que o narcotráfico.
A pirataria não se restringe ao Brasil, já invadiu o
mundo e desfila nas mais famosas avenidas!
Em alguns casos vem sendo financiada por verdadeiras máfias internacionais, que se valem dos descritérios e até da ingenuidade dos cidadãos mais pobres e sujeitos à aquisição de bens de consumo da
pior qualidade.
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Ressalte-se, porém, que o prejuízo causado pela
pirataria não se limita ao indivíduo que, na qualidade de
consumidor, tem acesso a toneladas de lixo industrial.
Ao lado do consumidor, suportam danos imensos
as marcas mais consagradas pela qualidade de sua
produção, abusivamente exploradas por criminosos
que, além de não desembolsarem um único centavo
no desenvolvimento de produtos de qualidade superior,
desviam, ilegalmente, a lucratividade do empresário.
Vale também destacar outro grande prejudicado
com a pirataria, qual seja, o ente estatal, que, na condição de garante máximo do bem comum em prol da
sociedade humana, deixa de arrecadar assombrosas
quantias pelo não pagamento de tributos pelo comércio ilegal de produtos pirateados.
Srªs e Srs. Senadores, apenas para que tenhamos
noção da magnitude dos prejuízos causados às sociedades e aos Estados nacionais, em todo o mundo, permito-me mencionar a matéria jornalística “Prejuízo com
pirataria soma US$ 2,8 bilhões no Brasil”, publicada no
periódico Valor Econômico, no dia 05 de maio de 2012.
A aludida matéria dá conta de que, segundo estudo
da Business Software Alliance (BSA) (Bisines sófitiuer
aliance) em 116 países, apenas no que diz respeito a
programas de computador em geral, a taxa global de
pirataria manteve-se em 42% em 2011, ano em que:
(abro aspas) “(...) os softwares piratas representaram 61% das vendas na América Latina. Com 88%,
a Venezuela apresentou o maior índice de programas
ilegais na região. Já nos países do Bric, a taxa chegou
a 70%. A China registrou a média mais elevada, com
77%, seguida pela Índia e Rússia, ambas com 63%”
(fecho aspas).
A matéria jornalística também dá conta dos prejuízos suportados por diversos países, em razão da prática
disseminada do comércio ilegal de programas piratas.
O Brasil, por exemplo, teve prejuízo de US$ 2,8
bilhões, no ano retrasado, pela venda de softwares
ilegais. Ainda segundo a reportagem:
(abro aspas) “Os maiores prejuízos com pirataria foram registrados nos Estados Unidos. Em 2011, o
país acumulou uma perda de US$ 9,7 bilhões. Apesar
disso, com um índice atual de 19%, o mercado americano, apresenta a menor taxa mundial de pirataria de
software. Figuram na relação de países com grandes
perdas a China (US$ 8,9 bilhões), a Rússia (US$ 3,2
bilhões) e a Índia (US$ 2,9 bilhões)” (fecho aspas).
Srªs e Srs. Senadores, a magnitude dos prejuízos
decorrentes da pirataria, no Brasil e no mundo, bem
denota a imperiosidade da mobilização do Poder Público no combate permanente a esse tipo de comércio.
O consumidor acrítico pode até mesmo supor,
no momento em que recebe o exemplar falsificado de
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seus óculos ou do seu filme preferido, que a pirataria
traz por benefício a geração de empregos à nossa sociedade, porém o nível de precariedade; informalidade;
exploração desumana de trabalhadores, não raramente reduzidos à condição análoga de escravos; a perda
arrecadatória do Estado, no interesse de todos e de
cada um; tudo, em suma, faz da pirataria uma prática
completamente indesejável.
Não é esse o tipo de emprego que desejamos
gerar para o povo brasileiro, tão sofrido e martirizado,
no seu processo de emancipação cidadã.
Aos empresários vitimados pela pirataria, aproveitamos para relembrar que a boa prática do ajuste,
generoso e decrescente, nas suas margens de ganho,
que imprima na embalagem dos bens da vida a verdade dos preços, além de aumentar o acesso de todos
aos produtos de que precisamos, enfraquece sobremaneira o comércio ilegal.
O grande atrativo dos produtos piratas é, sem
duvida, o preço.
Ocorre que os encargos brasileiros sobre a produção e comercialização ainda é excessiva.
A redução desse tipo de comercio passa obrigatoriamente por uma maior fiscalização, a veiculação de
campanhas educativas, uma cooperação alfandegária
e policial que impeça esse tipo de comercio e, em especial, uma parceria dos setores privado e publico no
sentido de redução de preços e custos entre os produtos legais e os ilegais.
Por fim, acreditamos que o combate a pirataria
passa essencialmente por garantir ao consumidor o
acesso facilitado ao produto legalizado, com preços
reduzidos e garantias facilitadas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª será atendido, caro colega, Senador Paulo
Paim, e o discurso de V. Exª será considerado na íntegra.
Passo a palavra à Senadora Vanessa, que, inclusive, tem que relatar um projeto, imediatamente, mas
tem um assunto da maior importância para trazer à
tribuna do Senado.
Com a palavra, V. Exª, em permuta com o Senador Pedro Simon.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Senador Jorge Viana, a
quem agradeço a compreensão. Agradeço a compreensão, também, do Senador Casildo Maldaner, porque
estou me dirigindo à Comissão de Relações Exteriores
para relatar um projeto naquela Comissão. Então, muito
obrigada pela oportunidade de falar neste momento.
Ocupo a tribuna, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, de forma muito triste, muito triste. Aqui
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estou para, publicamente, cobrar das autoridades policiais do meu Estado, o Amazonas, agilidade na apuração da autoria do bárbaro assassinato ocorrido, anteontem, em Tabatinga. A gerente da Rádio Nacional
daquele Município, Tabatinga, que faz fronteira com
a Colômbia – é Município irmão de Letícia, capital do
Estado do Amazonas da Colômbia –, ou seja, ligada
à EBC, Lana Micol Cirino, uma pessoa com quem tive
inúmeros contatos, tanto através da rádio, como pessoalmente; uma pessoa que vivia em Tabatinga e trabalhava na Rádio Nacional, Senador Jorge Viana, por
uma vocação – adorava o trabalho que fazia, adorava
saber que estava prestando serviço aos ribeirinhos, às
populações indígenas –; uma mulher jovem, dedicada,
trabalhadora, foi barbaramente assassinada.
Ela foi morta, com três tiros na cabeça, quando
chegava à sua casa. Teria sido abordada por dois homens, em uma motocicleta, quando o carona disparou
várias vezes contra ela, na frente da sua filha, de sete
anos de idade, e de seu namorado.
Segundo as informações, Sr. Presidente, a própria
investigação preliminar em curso, levada a cabo pela delegacia de Tabatinga, classificou o crime como execução
encomendada, uma vez que não houve tentativa de roubo
e, tampouco, agressão contra a vítima. Além disso, no
mês passado, a radialista já havia registrado um boletim
de ocorrência contra o ex-marido, que não aceitava a
separação, que ocorreu há um ano aproximadamente.
Em contato que fiz, há pouco, com a Rádio Nacional de Tabatinga, Sr. Presidente, fiquei sabendo que
toda a cidade está mobilizada para encontrar o principal
suspeito – o ex-marido, identificado como Edmar. Além
das polícias civil e militar, o próprio Exército brasileiro,
que tem uma forte presença naquele Município, também está ajudando na procura do suspeito. O Exército
já entrou em contato com os exércitos do Peru e da
Colômbia – porque, além da divisa com a Colômbia,
também faz com o Peru –, países fronteiriços, portanto, para que haja uma ajuda.
E, aqui, Sr. Presidente, quero dizer que, se foi o
ex-marido que mandou matar, deve ter pago um pistoleiro. Tabatinga é uma cidade que, por ser fronteira
com Colômbia e Peru, infelizmente é uma rota importante para o narcotráfico, mas é exatamente por essa
razão que a presença do Exército brasileiro, da Polícia
Federal, da Receita Federal, é forte naquele Município.
A Força Nacional, que há dois anos chegou a Tabatinga, até agora não conseguiu sair de lá para levar
a paz; e, de fato, com a presença da Força Nacional,
a situação de segurança vem melhorando um pouco
mais, mas, infelizmente, a cidade recebeu essa triste
notícia. Aqui está o Senador Eduardo Braga, também
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do nosso Estado, que já manifestou o seu pesar pelo
ocorrido em Tabatinga.
Creio, Sr. Presidente, que esse assunto pode voltar
a trazer um ambiente de violência, porque a própria comunidade está mobilizada. Lana era uma radialista muito
querida de toda a população, uma pessoa que tratava a
todos de igual forma – mas de igual forma mesmo. Era
uma funcionária exemplar e muito respeitada pelo seu trabalho, tanto pelos seus colegas de Tabatinga quanto pelos
servidores da EBC, da Rádio Nacional aqui de Brasília.
Lana nasceu em Manaus e tinha familiares em
Tabatinga, onde decidiu morar e trabalhar, há seis anos,
Sr. Presidente. Ela participou dos momentos mais importantes da reestruturação da emissora naquele Município. A radialista trabalhou na ampliação da Rádio,
que começou com uma emissora AM e, agora, possui
também um canal FM e uma emissora de TV.
Quero dizer que, na condição de Procuradora da
Mulher do Senado, estou oficializando a Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Amazonas e o Ministério Público local para que atuem no caso com prioridade, pois, infelizmente, a violência contra a mulher
ainda continua sendo muito comum, não só no meu
Estado, mas no Brasil inteiro.
Dados de 2011, já revelados por mim desta tribuna e por tantos outros Parlamentares, inclusive por V.
Exª, Senador Jorge Viana, que no mês de março fez
brilhantes pronunciamentos acerca da mulher, não só
da participação da mulher na política, mas da própria
segurança da mulher, revelam que, a cada dia – na Secretaria de Segurança do Amazonas, só no Amazonas
–, 26 mulheres eram vítimas de violência; que 9.454
mulheres foram vítimas de violência doméstica, lesões
corporais e homicídios, em 2011, apenas na cidade
de Manaus. Trata-se de uma triste realidade no País.
Naquele mesmo ano, o Disque 100 do Governo
Federal registrou que, entre abril de 2006 e outubro de
2011, aproximadamente 2 milhões de mulheres buscaram atendimento por esse número, que é o socorro, via
telefone, para as vítimas. Em 74% dos casos, o agressor, em todas essas denúncias, tinha vínculo afetivo
com a mulher, com a vítima. Além disso, em 66% das
agressões os filhos presenciam a violência; e em 26%
dos casos os filhos também foram agredidos junto com
a mãe. Essa realidade, infelizmente, perdura. É o caso
da Lana, Sr. Presidente, que foi assassinada, repito,
na frente da sua filha de sete anos de idade.
Pesquisa mais recente do Instituto Avante Brasil
revelou que 40 mil mulheres foram vítimas de homicídios no Brasil entre 2001 e 2010. Só no ano de 2010,
4,5 mil entre 100 mil perderam suas vidas no país.
São dados alarmantes, repito, que nos levam a
solicitar maior agilidade na implantação do Programa
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de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, que
foi lançado recentemente pela Presidenta Dilma, e da
consolidação da Lei Maria da Penha. Ou seja, o Brasil
tem excelentes mecanismos de combate à violência
contra a mulher. Precisamos fazer com que esses mecanismos se tornem realidade.
Estou apresentando uma moção, um voto de pesar no plenário, Sr. Presidente. Quero daqui mandar a
todo o povo de Tabatinga, não somente aos familiares
de Lana, mas a toda a população que via, na pessoa
de Lana, um membro de sua família, o meu abraço
mais carinhoso, a minha solidariedade, principalmente
o meu empenho para que esse crime seja elucidado e
para que o seu autor seja punido de forma exemplar.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exa, Senadora Vanessa, e
também estendo meu voto de pesar a toda a população de Tabatinga por mais essa violência deplorável
que estamos vivendo.
Senador Walter Pinheiro, para uma comunicação inadiável.
V. Exa com a palavra. Em seguida, o Senador
Casildo Maldaner, como orador inscrito.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Quero não só agradecer ao Senador Casildo pela
oportunidade aqui de fazer este comunicado, como também até transmitir, Senador Casildo – V. Exa, que tem
sido um permanente companheiro que acompanhou
não o meu sofrimento, mas a minha primeira tensão
quando da chegada dos meus trinetos, os trigêmeos,
que ficaram na UTI –, que tive a grata satisfação de,
no sábado, inclusive, poder comemorar mais um ano
de vida, meu aniversário. E o melhor presente que
recebi foi, exatamente, a ida dos meninos para casa.
Os três saíram da UTI depois de mais de 70 dias:
Tito, Isaac e Davi. Portanto, numa grande cruzada.
Nós estávamos todos alegres ali, no final de semana.
Ontem de noite estive lá de novo. E fiz até a proeza,
Senador Casildo, de carregar os três. Até que eu não tenho
muita habilidade para carregar menino muito novo, não,
mas tive que exercitar uma boa habilidade para carregar
três de vez, uma proeza enorme. Então, é uma alegria
muito grande. Essa é uma coisa que anima todos nós.
A gente vê como essas crianças lutaram para
chegar aonde chegaram. Nasceram com menos de
sete meses.
Portanto, vão completar agora, no dia 8 de junho,
seus três meses de nascidos, e estou me referindo muito a V. Exa porque, nesse instante, V. Exa me cobrou aí:
“Como é que estão os meninos?”. Portanto, tem feito
isso permanentemente.
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Hoje de manhã, seguindo para cá, ainda passei
também e aproveitei para dar mais um cheiro na netinha que mora no meio do caminho ali do aeroporto,
a Júlia. Eu pensei: eu vou aproveitar para completar a
obra, que é importante.
Então, quero também agradecer todo o apoio que
tive aqui, Senador Casildo, de todos, inclusive no momento mais difícil, que foi na busca do medicamento
para um dos meninos, para Davi, um medicamento que
a gente não encontra aqui, que não é produzido no Brasil. E agradecer a toda a equipe do Hospital Aliança, a
todos os profissionais, ao Dr. Carlos Menezes, que, além
de médico, é também um amigo que ganhei ao longo
dessa batalha em apoio à saúde pública. Menezes é um
dos grandes médicos nossos, atua numa maternidade
pública, a Climério de Oliveira, e é, também, o médico
de minha nora. Portanto, foi quem fez esse “triparto”.
Agradeço a toda a equipe do Aliança, em nome
da Drª Kátia, esse tempo todo. E eu tive um testemunho muito interessante, Senador Casildo. Numa das
noites, quando eu chegava em Salvador, mesmo tarde, eu adentrava à UTI para ver os meninos, e até o
pessoal já brincava; quando eu apertava o interfone,
diziam assim: “Chegou o avô dos trigêmeos”.
Os meninos ficaram ultraconhecidos no hospital e
uma das enfermeiras numa noite me disse assim: “Olha,
nós já estamos aqui preocupadas”. Eu disse: “Com o
quê?” “Porque no dia em que eles forem embora, nós
vamos ficar aqui com um ‘trivazio’”. Quer dizer, as pessoas se envolvem, elas se dedicam e essa enfermeira me
dizia ali, numa das noites, que ela já estava pensando
como é que ia ser a UTI Neonatal quando os meninos
fossem embora, porque eles iam sentir muita falta.
Então, isso é bom para a gente ver como na Saúde esses profissionais se dedicam, e a gente tinha certeza de que eles estavam em boas mãos. Ainda que
passasse ali na UTI, Senador Casildo, eu passava e
me retirava, ia embora para casa dormir, e aqueles
profissionais, aquelas profissionais ficavam ali, a noite
inteira, cuidando como se fossem filhos seus.
Portanto, quero agradecer, imensamente, essa
acolhida que nós tivemos ali durante esses mais de
70 dias na UTI Neonatal.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Então, Jorge, eu queria, aproveitando isso, não estava
previsto, mas foi exatamente a partir do encontro com o
Senador Casildo, e dizer, também, da minha alegria na
Comissão de Ciência e Tecnologia, Senador Casildo, ao
aprovar hoje um projeto que eu tive oportunidade de relatar e o Relator ad hoc, o Senador Anibal, do Acre, Jorge,
foi quem fez a leitura, que é a gente usar a tecnologia

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

para localizar pessoas desaparecidas; é a utilização de
celular, de tecnologia, assim como o projeto que chegou
a esta Casa que trata da “bancarização”, ou seja, você
permitir incluir as pessoas, usando o celular. Usar celular, inclusive, para levar imagem, para levar resultado
de exames, para incluir as pessoas, para permitir, por
exemplo, que centros de diálises possam ser utilizados
em lugares remotos e, a distância, um nefrologista ter a
oportunidade de acompanhar cada paciente.
Então, essa é uma das proezas desse novo tempo
e, principalmente, para a saúde. Nós precisamos, cada
vez mais, utilizar esse tipo de ferramenta, utilizar esse
tipo de tecnologia, para que não fique a tecnologia sendo
utilizada só por quem pode pagar, seja por um serviço
ou para o seu lazer, aumentando a largura da banda de
forma a permitir que, nessa tão conhecida e propalada
banda larga, passemos não somente voz, mas exatamente serviços, como transmissão de dados, imagens.
Que seja utilizada naquilo que mexe com o cotidiano
de cada cidadão, seja na agricultura, no transporte, na
educação, na saúde, enfim, em todas as áreas.
Portanto, fico contente com a aprovação desse
projeto no dia de hoje e também com o envio da medida provisória que vai tratar de bancarização. Em todos os governos, sempre foi assim. Tenho um projeto
tratando dessa matéria há muito tempo...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – ...
desde que era Deputado. E, quando cheguei aqui, eu o
apresentei novamente à Casa, o projeto de bancarização.
E o Governo manda a medida provisória, mas não leva
muito em consideração o nosso projeto. De qualquer
forma, fico feliz que o Governo tenha aquiescido, cedido,
que o Banco Central tenha entendido que é importante,
para incluirmos milhões e milhões de brasileiros que
não têm acesso a banco e poderão usar o seu celular.
A transmissão via tecnologia móvel permite que se
chegue ao crédito para agricultura, ao Garantia-Safra,
ao Bolsa Família. E, talvez, se já estivesse usando esse
esquema da bancarização, o boato referente ao Bolsa
Família teria sido facilmente desfeito com a mensagem
para milhões de celulares no Brasil, informando que se
tratava de um mero boato. E os centros de emergência no mundo inteiro já fazem isso, utilizando-se dos
celulares para informar cada cidadão.
Eram essas as informações que eu gostaria de
registrar aqui, Senador Casildo Maldaner.
E, na última sexta-feira, tivemos a oportunidade de ver, em Salvador, a assinatura de um projeto
que eu persigo há muito tempo: o nosso metrô, metropolitano. O Governador Jaques Wagner assinou a
licitação. Espero que, no final de julho, já possamos
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ter essa licitação na Bolsa de Valores, para uma PPP.
E teremos, finalmente, Salvador entrando nos trilhos,
assim como a cidade Lauro de Freitas, com toda a reestruturação de mobilidade urbana da cidade de Salvador. Isso foi anunciado na sexta-feira pelo Governador, com investimentos que ultrapassarão a casa de
R$5 bilhões. Colocando, assim, Salvador e Lauro de
Freitas verdadeiramente nos trilhos e dotando a região
metropolitana de uma infraestrutura capaz de atender
à demanda do cidadão baiano.
Eram essas as comunicações que gostaria de
fazer, Senador Jorge Viana.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento, V. V. Exª, colega Walter Pinheiro.
V. Exª sabe que todos aqui ficamos preocupados e, ao mesmo tempo, muito orgulhosos e até com
uma boa inveja de V. Exª chegar a ser avô, mas agora
com trinetos. Isso é algo fantástico e todos nós também sofremos junto com V. Exª. Fomos solidários, torcendo para que eles pudessem superar as barreiras
de saúde e hoje esta é a melhor notícia: já estão em
casa, são garotos saudáveis, agora, aos cuidados da
família que os ama tanto.
Eu convido para fazer uso da palavra o Senador
Casildo Maldaner, como Senador inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Jorge Viana e caros colegas, antes do
tema que vou abordar, quero pegar uma carona com o
Senador Walter Pinheiro, muito rapidamente.
Primeiro, devemos nos congratular, porque o Senador Walter Pinheiro vence uma batalha que não foi
fácil. Só que de uma coisa eu não sabia: eu entendi
que o Senador Walter Pinheiro era pai de trigêmeos.
Agora, estou descobrindo que S. Exª é o avô, e um
avô muito jovem, não tem idade para isso.
Mas, com muito orgulho, nós o cumprimentamos por
vencer essa batalha. Sempre que eu encontrava o Senador
Walter Pinheiro, perguntava como estavam os trigêmeos.
Eu passei por uma dessas, mas como avô de verdade, pois já tenho idade para isso. O Senador Walter
Pinheiro é muito jovem ainda. Eu tenho um casal de
netinhos gêmeos.
Muito rapidamente, na noite em que aconteceu, a
minha senhora me acordou – já eram duas da manhã
– e disse: “Olha, nossa filha foi para a maternidade”.
Fomos embora e, lá chegando, ela já estava na
sala de parto. De madrugada, no corredor, por volta das
duas e meia ou três da madrugada, passa um enfermeira e eu pergunto: “Como pai, eu posso participar?”
Ela, que não me conhecia, disse: “Um momento!” Entrou na sala e voltou em alguns instantes, toda
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esbaforida, dizendo: “Olha, senhor. Há um senhor lá
dizendo que ele é o pai”.
Não! O pai sou eu! – retruquei.
A minha sogra, que estava em um canto, veio e
se meteu: “Não, o pai da mãe!”.
São passagens, coisas da vida pelas quais, como
avôs, passamos. Mas receba os nossos cumprimentos, Senador Walter Pinheiro, por ter os trigêmeos em
casa, bons, como a alegria da família.
Mas, ao lado disso, quero aqui nesta tarde, Sr. Presidente e caro colegas, trazer um tema – e vejo que as
galerias estão lotadas. As galerias naturalmente, pelo
que fui informado, estão aguardando a Ordem do Dia,
e, se não estou equivocado, é a 132 que está em pauta para ser decidida hoje, e aí o Ministério Público e os
delegados têm interesse, mas a Ordem do Dia só se
inicia às 16 horas, então em princípio... Agora são as
comunicações, antes da Ordem do Dia. Então, são os
temas mais variados que a gente trata aqui no plenário.
Antes da Ordem do Dia, são as comissões funcionando,
são desta ordem. Nós, em seguida, vamos à Comissão
de Orçamento, onde está a Ministra Belchior presente
também. Então, acontece isso até a Ordem do Dia, são
diversos os temas. E também o plenário não é o mais...
Ele começa a encher, a ocuparem os Srs. Senadores e
as Srªs Senadoras a partir de 16 horas. Perto da Ordem
do Dia, é que começa a fluir o movimento.
Mas quero aproveitar esta tarde para expressar
aqui um fato que, de certo modo, é um regozijo. De um
outro... É de comemoração de um jeito, de outro também, mas tem suas limitações. É que a próxima quinta-feira, 30 de maio, é um dia que deve ser comemorado
por todos os brasileiros. Não apenas por ser feriado e
dia de lazer e descanso, ou ainda, para os católicos, a
celebração do Corpus Christi, na próxima quinta-feira,
com os belos tapetes de rua confeccionados pelos fiéis
para a passagem da procissão. É uma data milenar que
se comemora, o Corpus Christi, e é nesta quinta-feira,
neste próximo dia 30 de maio. Então, este é um motivo
para a próxima quinta-feira, 30 de maio.
Um motivo de comemoração, eu diria, muito mais
mundano e laico, mais mundano e laico, um outro motivo para comemoração, e aí é o tema que vou abordar, é a liberdade de um pesado fardo. De acordo com
estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, nesta quinta-feira se completam os exatos 150
dias trabalhados pelos brasileiros que se destinam
exclusivamente ao pagamento de impostos, taxas e
contribuições aos cofres públicos. É justamente nesta
quinta-feira. Também são os 150 dias, de acordo com
o Instituto Tributário Brasileiro, que se comemora ou
que se festeja, de certo modo, no sentido laico, não da
procissão de Corpus Christi, mas no sentido de liber-
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dade, porque as pessoas precisam de cinco meses,
de acordo com esses dados, para contribuírem, para
pagarem os impostos do País.
Vou repetir a informação, para que tenhamos
consciência de sua gravidade. Dos 12 meses do ano,
quase cinco meses completos de seu trabalho são
empenhados unicamente para o pagamento de tributos diversos.
O estudo detalha ainda que, em 2013, o contribuinte brasileiro destinará 41,08% do seu rendimento bruto
para pagar tributos sobre os rendimentos, consumo, patrimônio e outros. O índice tem aumentado anualmente.
O estudo “Dias Trabalhados para pagar Tributos”
considera a tributação incidente sobre rendimentos,
formada pelo Imposto de Renda Pessoa Física, contribuições previdenciárias e sindicais; a tributação sobre
o consumo de produtos e serviços, como PIS, Cofins,
ICMS, IPI, ISS, etc; e a tributação sobre o patrimônio,
onde se incluem IPTU, IPVA, etc.
As taxas de limpeza pública, coleta de lixo, emissão de documentos e contribuições, como no caso da
iluminação pública, também são consideradas.
No ano que passou, a arrecadação tributária total
chegou a R$1,59 trilhão, equivalente a mais de 36% do
PIB nacional. Trata-se de um volume gigantesco que,
infelizmente, não tem sido revertido em benefícios na
medida das necessidades brasileiras. Tenho repetido,
insistentemente, um pequeno adágio no que tange à
situação tributária brasileira: é preciso reduzir, simplificar e distribuir os impostos.
A carga de 150 dias, 41% do rendimento dos
contribuintes e 36% do PIB, é simplesmente proibitiva e impede que o País alcance o crescimento econômico desejado. Consumidores, Presidente Jorge,
gastam menos, simplesmente porque essa enorme
parcela de seus rendimentos já está comprometida
com o pagamento dos impostos. As empresas, por
sua vez, investem menos, contratam menos, lucram
menos e precisam cobrar mais por seus produtos. Ficamos atados, além de perder de forma significativa
a competitividade internacional.
Nos últimos anos, e mais fortemente no mandato
da Presidente Dilma Rousseff, temos registrado uma série de desonerações fiscais, feitas de forma pontual com
benefícios a setores específicos. Estimativas dão conta...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Eu caminho para o encerramento, Sr. Presidente.
Estimativas dão conta de 18 pacotes de desoneração, o que, inclusive, já está despertando certa preocupação em determinados setores da Receita Federal.
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Nada contra a utilização de redução de tributos
como ferramenta de estímulo a setores carentes. Trata-se
de uma política legítima, na margem de discricionariedade do governante. Não podemos, no entanto, confundir
esse método – que é temporário e paliativo – com uma
verdadeira reforma tributária, que necessariamente reestruture não só o tamanho, mas igualmente a forma de
arrecadação e a distribuição dos valores arrecadados.
É imperativo simplificar o caudaloso cipoal jurídico de nosso sistema, que tanto penaliza e atravanca o crescimento. Informações do mesmo Instituto de
Planejamento Tributário lembram que, do advento da
Constituição de 1988 até outubro de 2011, vinte e três
anos depois, foram editadas, em média, 49 normas tributárias por dia útil, incluindo nesta conta as federais,
estaduais e municipais. Foram 275 mil normas tributárias editadas, das quais 7,3% ou pouco mais de 20
mil estavam em vigor no momento do estudo.
São dados assustadores, para dizer o mínimo.
Revelam uma faceta dessa burocracia que enreda
empresas e contribuintes de todos os portes.
Por fim, o vetor da distribuição provoca uma situação de desigualdade entre os entes federativos, causa
distorções de crescimento e exacerbada dependência
política, cujos efeitos maléficos estendem-se a perder
de vista. Do total arrecadado, Sr. Presidente e caros
colegas, a União fica com cerca de 60%, enquanto Estados levam aproximadamente 24% e os Municípios
se equilibram com míseros 16%.
Não há dúvida de que uma solução global para
essa situação é difícil, demorada e extremamente trabalhosa. Tais dificuldades, entretanto, não podem se
constituir em obstáculos intransponíveis, nem muito
menos servir como justificativa para a inércia.
Renovo meu apelo ao Parlamento brasileiro, no
pleno exercício do seu papel normatizador de construtor da cidadania, para que tome a frente nessa ousada
empreitada, essencial para o desenvolvimento social
e econômico da Nação.
São essas reflexões, Sr. Presidente e caros colegas, que trago, ao completarmos, depois de amanhã,
não só o dia em que se comemora o dia de Corpus
Christi, 30 de maio, nesta quinta-feira, mas também
os 150 dias que, de acordo com estudo do Instituto
Brasileiro Tributário, são necessários para o brasileiro recolher impostos durante os doze meses do ano.
Então, é uma data que, também, no sentido laico,
é de comemoração, porque são os meses dedicados
ao recolhimento desses impostos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, nobres colegas,
e pela tolerância também de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu gostaria de pedir a V. Exª, se puder, que me
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substitua, enquanto faço uso da palavra. Estou inscrito
para uma comunicação inadiável, Senador.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com muita honra, passo a palavra, para
uma comunicação inadiável, ao nosso Vice-Presidente
do Senado, Senador Jorge Viana, do Estado do Acre.
Tem a palavra V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria cumprimentar todos e dizer que, neste fim de semana, vivi
um momento inusitado na minha vida. Por bela coincidência, eu estava no Acre, quando o Presidente Renan
me ligou, falando que, pela ausência da Presidenta,
que estava numa reunião na África, a ida do Vice-Presidente para o Equador e a ausência do Presidente da
Câmara, ele assumiria a Presidência da República e
que eu, mesmo simbolicamente, protocolarmente,
assumiria a Presidência do Congresso e do Senado.
E, graças à confiança dos meus colegas Senadores,
ao voto do povo acriano, tive o privilégio de, pelo menos do ponto de vista simbólico, ter o privilégio de tão
grande honraria.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à
tribuna do Senado Federal – e cumprimento os que
nos visitam, todos que nos acompanham pela Rádio
Senado, TV Senado e Internet – fazer o registro de um
evento ocorrido ontem, no Rio de Janeiro, no Jardim
Botânico, celebrando os 35 anos do Telecurso, criado
pela Fundação Roberto Marinho. Desses 35 anos,
pelo menos dez eu conheço muito bem, porque tive
o privilégio, ainda no Governo do Acre, com ajuda do
então Secretário de Educação, Binho Marques, de firmar um convênio com a Fundação Roberto Marinho e
aproveitar para oferecer para a nossa juventude uma
tecnologia que eles desenvolveram, uma tecnologia
premiada, que alcança hoje seis milhões de estudantes.
Esse trabalho, desenvolvido pela Fundação Roberto Marinho através do Telecurso, atualmente envolve
mais de 127 mil estudantes em seis Estados brasileiros.
São 32 mil salas de aulas, foram formados mais de 40
mil professores. O projeto integra, inclusive, o Guia de
Tecnologias Educacionais do Ministério da Educação.
Nesses 35 anos, usou-se uma ferramenta fundamental,
que é a tecnologia, a possibilidade das teleaulas, e o
Estado do Acre teve o privilégio de estabelecer uma
parceria que nos ajudou a sair dos últimos lugares
dos indicadores de educação no Brasil. Agora, o Acre
disputa as melhores posições.
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Não teríamos alcançado essa grande transformação e mudança, se não tivéssemos estabelecido
esse convênio, essa parceria com a Fundação Roberto
Marinho. No caso do Acre, mais de vinte mil jovens já
tiveram a oportunidade de usufruir desse trabalho feito
em parceria, e que levou o nome, no Acre, de Projeto
Poronga. O nosso Estado conhece bem o termo poronga. É uma espécie de lanterna que o seringueiro
usa na cabeça para trabalhar no escuro, na madrugada. Ele põe uma lamparina fixada na cabeça e ela vai
clareando, para que ele possa trabalhar na extração
da borracha e de outros produtos extrativistas. É a luz,
é a lamparina, é a lanterna. E, com esse nome, dos
35 anos da Fundação Roberto Marinho, nós somos
testemunhas e beneficiários de dez anos.
Esses números nos ajudaram a mudar completamente a educação no Acre. Por meio da tecnologia
do Telecurso, nós conseguimos enfrentar uma questão
educacional que parecia não ter solução, Presidente,
que é a defasagem entre idade e série. Um contingente
enorme de jovens, por várias razões, abandona a sala
de aula. Na hora que há esse abandono, outro problema vem junto: a idade. O tempo passa. E quando um
jovem toma consciência de que, lá atrás, tomou uma
decisão equivocada, ele fica, lá na frente, com dificuldade para voltar à sala de aula, porque há uma defasagem grande entre a idade que ele tem e a série que
ele deveria estar cursando.
Foi exatamente para enfrentar este problema, a
defasagem entre idade e série escolar, que nós criamos o Projeto Poronga. Com esse Projeto Poronga,
jovens da mesma idade tiveram a oportunidade de
cumprir o currículo regular, concluir as etapas do ensino, e, com isso, milhares deles hoje estão fazendo
uma faculdade. Reencontraram-se com a formação,
com o conhecimento, com a busca do conhecimento.
Os números são impressionantes. Em 2002 –
quando eu era Governador e nós tínhamos a educação
como a maior prioridade e o nosso grande e maior desafio –, 55% dos nossos alunos estavam com a idade
diferente da idade que deveriam ter para cursar aquela
série – 55%! Dos 48.490 alunos matriculados entre o
6o e o 9o ano do ensino fundamental, 26.963 estavam
vivendo essa situação – mais da metade dos alunos.
E o que nós fizemos? Firmamos um convênio com
a Fundação Roberto Marinho, criamos um conjunto
enorme de salas de aula e, nesses dez anos, o Projeto
Poronga funcionou em 112 salas de aula, atendeu (...)
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – (...) no
ano passado, 4.270 estudantes e trabalhou com o au-
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xílio de 133 professores. Então, mais de 20 mil jovens
foram resgatados para a educação.
O Telecurso foi criado, nos anos 70, com o objetivo
de oferecer aulas pela televisão a milhares de brasileiras e brasileiros. A partir de 1995, o nome passou a
ser Telecurso 2000. Em 2008, o tradicional programa
passou a ser chamado Novo Telecurso. Naquele momento, o projeto passou a contar com as disciplinas
recentemente incluídas no currículo do ensino médio:
filosofia, artes plásticas, música, teatro e sociologia.
Em 2001, o Telecurso foi escolhido como currículo
de referência nacional para a avaliação de jovens e
adultos (...)
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – (...) por
meio do Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos.
No Telecurso, o professor é fundamental.
O Telecurso também recebeu prêmios de reconhecimento dentro e fora do Brasil. Especialmente,
foi reconhecido pela Unesco como uma tecnologia
inovadora através das telessalas e da formação de
professores.
Eu, daqui da tribuna, queria parabenizar o José
Roberto Marinho, Presidente da Fundação Roberto
Marinho; o Diretor Executivo da Fundação Roberto
Marinho, Hugo Barreto; e, através de um cumprimento à professora Vilma Guimarães, cumprimentar toda
a equipe, os atores e atrizes da Globo que nos ajudaram no Acre, que nos ajudam e que são padrinhos
do Telecurso.
Eu queria dizer que o Acre é um exemplo de como
se podem fazer mudanças e transformações quando
a educação passa a ser um compromisso de todos,
quando instituições se juntam para trabalhar.
Os números do Telecurso não deixam dúvidas:
seis milhões de estudantes já concluíram seus estudos; 40 mil professores formados; 30 mil salas de aula;
1.500 instituições parceiras; distribuição de 24 milhões
de livros e sete milhões de brasileiros assistem, semanalmente, as aulas do Telecurso.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Já me
referi ao nosso Projeto Poronga. Só quero dizer que
fui convidado para a comemoração dos seus 35 anos
– eu peço um tempo para concluir, Sr. Presidente. Lamentavelmente, compromissos que me prenderam e
me mantiveram no Acre ontem me deixaram, inclusive,
na situação de ter de emitir um injustificado pedido de
desculpas por não estar presente no Jardim Botânico, onde foi feita uma comemoração. Lá estavam presentes o Ministro Aloysio Mercadante; o Governador
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de Pernambuco, Eduardo Campos; o Governador do
Amazonas, Omar Aziz; o Governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Lá também foi lançado o livro Incluir
para Transformar, com a metodologia, os pensamentos
e as práticas do Telecurso.
E eu tinha uma fala a fazer, um depoimento a prestar e um agradecimento a fazer à Fundação Roberto
Marinho e não o pude fazer. Faço-o hoje da tribuna do
Senado Federal, dizendo que exemplos como esse do
Telecurso, da Fundação Roberto Marinho, precisam
se multiplicar Brasil afora para que a educação possa
seguir trazendo a esperança de mudança nos seus indicadores, porque só com a educação sendo a maior
de todas as prioridades é que o Brasil vai se firmar
como uma grande Nação diante do mundo.
Mas, Sr. Presidente, ainda com a benevolência
de V. Exª, eu queria fazer um registro. O Centro de Trabalhadores da Amazônia (CTA) está completando 30
anos no Acre. Eu fiz um voto, uma moção de aplauso.
O Centro de Trabalhadores da Amazônia foi fundado
por Chico Mendes, entre outros, e recebeu o prêmio
Unicef/Itaú em 1995; é baseado no Projeto Seringueiro
de alfabetização e educação na floresta.
O Centro de Trabalhadores da Amazônia é uma
ONG das mais importantes do Acre. Eu tive o privilégio de ser coordenador do CTA, como também o
foi o Governador Binho, e Chico Mendes foi um dos
fundadores. O plano dele, a ideia era com o Projeto
Seringueiro, a grande marca do CTA, uma espécie de
nosso Projeto Poranga da época, a ideia do Chico era
a de que um seringueiro que soubesse fazer contas,
que soubesse ler e escrever, não seria, certamente,
enganado pelo patrão.
Peço aqui, então, que seja aprovada, no plenário do Senado, essa moção de aplauso ao Centro dos
Trabalhadores da Amazônia, que completa 30 anos e
é uma referência de entidade que trabalha com agenda socioambiental.
O trabalho que o CTA fez e faz nas florestas
acreanas, junto aos extrativistas, que começou com
o Chico Mendes, que trabalha com educação, com
desenvolvimento comunitário e com saúde é uma referência. Quando fui prefeito, quando fui governador
e o próprio Governador Binho e agora o Governador
Tião Viana, nós buscamos, em entidades não governamentais como o CTA, inspiração para as nossas
políticas públicas.
Então fica aqui essa moção, da qual faço a leitura
pelo menos do cabeçalho:
Requeiro, com fundamento no art. 222, do Regimento Interno, VOTO DE APLAUSO ao Centro dos Trabalhadores da Amazônia – CTA pela
comemoração dos trinta anos de sua criação
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e pelo trabalho desenvolvido neste período,
visando à melhoria da qualidade de vida das
populações que vivem na floresta.
(...)
Um dos marcos do trabalho do CTA foi a implantação do Projeto Seringueiro, uma proposta
de educação e saúde adaptada às comunidades extrativistas. Este projeto recebeu em 1995
o primeiro lugar no prêmio Itaú UNICEF na categoria Formação Continuada de Professores.
Chico Mendes foi a principal liderança desse
movimento cujo trabalho aglutinou forças em
defesa de causas socioambientais.
Parabéns a toda a equipe do CTA! Eu tenho muito
orgulho de ter trabalhado no CTA.
E peço, Sr. Presidente, que possa dar encaminhamento a esse requerimento, com a moção de aplauso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa se congratula com V. Exª, Senador Jorge Viana, inclusive pela centralização do Acre
no dia de ontem, estar todo mundo lá, o movimento,
o Brasil inteiro, o Estado de que V. Exª foi governador
por duas vezes. Sem dúvida alguma, é uma honra
para todos nós.
Na sequência, pela ordem de inscrição, nós concedemos a palavra ao Senador Cícero Lucena, do
Estado da Paraíba.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner PMDB
– SC) – Enquanto passo a presidência ao Vice-Presidente Jorge Viana, que é o nosso Presidente na ordem, nós concedemos a palavra a V. Exª, para uma
questão de ordem.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o art. 62, § 6º da
Constituição Federal determina:
Art. 62. (...)
§ 6º Se a medida provisória não for apreciada
em até quarenta e cinco dias contados de sua
publicação, entrará em regime de urgência,
subsequentemente, em cada uma das Casas
do Congresso Nacional, ficando sobrestadas,
até que se ultime a votação, todas as demais
deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando
Sr. Presidente, a Medida Provisória nº 605 foi aprovada na Câmara Federal e chegou ao Senado Federal
por volta das 15 horas e, nos termos do art. 62, § 6º,
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solicito a V. Exª a leitura da Medida Provisória nº 605,
de 2013, que já se encontra nesta Casa.
Durante o discurso do Sr. José Pimentel, o Sr.
Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Recebo a questão de ordem de V. Exª e só peço
a compreensão. Vou levar imediatamente ao Presidente, ver se ele se encontra na Casa e, tão logo faça
isso, com maior brevidade possível, respondo a V. Exª.
Só peço essa compreensão, Sr. Líder José Pimentel e colega de Bancada, e vou fazê-lo o mais rápido possível.
Eu queria cumprimentar aos que nos visitam, da
Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais
e Direito que estão nos dando o privilégio da visita.
Sejam bem-vindos ao Senado Federal todos e
todas, especialmente à nossa Casa, o Senado Federal! São de Belo Horizonte, salvo engano, pelo menos
uma boa parte dos que nos visitam.
Senador Cícero, V. Exª tem a palavra.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu venho nesta tarde tratar de um assunto que imputo da
maior relevância. Trata-se, coincidentemente, de algo
que têm interesse os nossos visitantes.
Trata-se da situação em que se encontra o sistema prisional brasileiro, que, por sua vez, traz consequências deletérias no que tange à segurança pública
em nosso País.
Segundo a audiência pública, desde ontem, no
Superior Tribunal Federal, conduzida pelo Ministro
Gilmar Mendes, o diagnóstico do sistema é que o sistema brasileiro está à beira do colapso. Diria mais, a
segurança pública no Brasil está em estado falimentar.
Os quase um milhão de homens e mulheres que
se compõe a população encarcerada estão submetidos
diuturnamente a condições desumanas e insalubres,
diante do quadro de superlotação aliado às precárias
condições que verificamos em nossos estabelecimentos prisionais.
Esse fato, Sr. Presidente, cria um ambiente favorável ao alistamento de presidiários, supostamente, com
menor poder ofensivo, às fileiras do crime organizado.
Ou seja, os presídios, ao invés de proporcionarem a
desejada ressocialização dos apenados, configuram-se, hoje, como uma verdadeira universidade do crime.
São notórios os casos de ações criminosas comandadas de dentro dos nossos presídios, levando insegurança às famílias, causando danos ao patrimônio
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público e privado, além da inestimável perda de vidas
humanas. Condenados que teriam a oportunidade de
se reintegrarem à sociedade são aliciados e, por vezes,
forçados a associar-se a facções ligadas ao crime organizado, dificultando e, até mesmo, impedindo a reintegração do preso ao convívio social, acarretando um
significativo prejuízo à sociedade e ao Erário público.
Ora, Srªs e Srs. Senadores, com esse modelo,
o Estado brasileiro está custeando uma espécie de
pós-graduação em crime. O cidadão é condenado, por
exemplo, por pequenos roubos e sai da cadeia assaltando bancos, praticando sequestros e assassinatos.
Vale também ressaltar as condições de insalubridade reinantes em nossos presídios. Estima-se que
cerca de 20% da população carcerária seja portadora
do vírus HIV. A incidência de tuberculose, pneumonia,
hanseníase é extremamente elevada na população, devido às condições degradantes e inadequadas a que
estão submetidas essas pessoas, além da ampliação
interna dessa contaminação, proporcionando, também,
a contaminação de um público que visita os mesmos.
Além de o necessário atendimento à saúde ser
deficiente, o qual engloba, desde a alimentação, passando pelas condições de alojamento e também o atendimento médico, os direitos humanos dos presidiários
são, costumeiramente, desrespeitados, ao arrepio do
que está previsto, como sabemos, em vários estatutos
legais de direitos humanos.
Recentemente, recebemos o Ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo, na Comissão de Constituição
e Justiça do Senado, para debatermos o tema da segurança pública. Na oportunidade, o Ministro afirmou
que o Governo Federal investirá R$1,1 bilhão no sistema prisional. Além disso, a Presidente da República
vem anunciando, há tempo, a criação de novas 240 mil
vagas nos presídios, mas, até o presente momento,
não temos notícia de que esses recursos estão sendo
efetivamente aplicados. Porém, não se trata apenas de
criação de vagas; há também as questões ligadas à
saúde, à educação, aos direitos humanos, que precisam ser respondidas pelo Poder Público.
Temos a responsabilidade, como representantes
da Federação, de nos debruçar sobre as condições dos
nossos presídios para que deixem de ser escolas de
criminalidade, fato este que afeta não só a população
carcerária, mas, sobretudo, e de forma significativa,
a segurança pública e a tranquilidade das famílias
brasileiras. Precisamos atentar para o fato de que a
simples construção de novas unidades prisionais não
será suficiente para impedir essa escalada dos níveis
de criminalidade. Inúmeros presos, apesar de o tempo
previsto de cumprimento da sua pena ter se expirado,
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continuam encarcerados por deficiência do sistema
de execução penal.
Não estou aqui, Srªs e Srs. Senadores, a debitar
as mazelas do sistema carcerário exclusivamente na
incapacidade administrativa e gerencial desse Governo – que, por sinal, é a marca da administração petista. A questão dos presídios é histórica e precisamos
enfrentá-la com firmeza e, na medida do possível, de
forma despartidarizada.
Imbuído desse espírito, eu propus a realização
de duas audiências públicas no âmbito da Comissão
de Constituição e Justiça desta Casa, para discutir as
condições em que se encontra o sistema carcerário
nacional e que deverá, em breve, ser apreciado por
aquele egrégio Colégio.
Sabemos que a solução não é parte apenas do
Governo Federal. Tem que haver a contribuição e a participação do governo do Estado, bem como da sociedade
como um todo; por isso que convidamos o Ministro da
Justiça, convidamos a Ministra dos Direitos Humanos, o
representante do Conselho Nacional de Justiça, o representante do Conselho Nacional do Ministério Público, a
Pastoral da Igreja Carcerária, bem como representantes
de entidades dos direitos humanos.
Sabemos que a solução passa, Senador Ivo Cassol, por várias iniciativas, várias discussões, do modelo,
do financiamento, da forma gerencial e, consequentemente, da decisão política de enfrentar esse problema,
porque, se a Presidente diz que existe a necessidade
de 240 mil novas vagas, nós também temos informações de que cerca de 400 mil mandados de prisão não
são cumpridos porque efetivamente não se teria como
ampliar a superlotação que já existe hoje, estimulando
a impunidade, incentivando a prática da bandidagem.
Se neste País existe algo que justifique, por exemplo, um programa onde possamos criar um plano de
emergência de licitação, que seria a busca da solução
carcerária, muito mais do que esse plano que foi feito para a Copa, nós temos urgência urgentíssima no
sentido de nos unir e buscar a solução conjunta, quer
seja através de PPP, quer seja através da participação mais efetiva do Governo Federal, estimulando ou
mesmo criando um fundo que ajude os Estados com
menos condições, um fundo garantidor para que esses empreendimentos possam ser executados. Adotar
tecnologias que permitam, num tempo curto e rápido,
atendermos essa demanda, que é urgente.
Não pretendo aqui, nesta tarde, esgotar o tema.
Por ora, quero apenas colocá-lo na pauta das nossas
reflexões, de modo a que possamos encontrar soluções adequadas que atendam às legítimas e urgentes
aspirações de toda a Nação.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Meu muito obrigado, e que Deus proteja a todos.
Durante o discurso do Sr. Cícero Lucena, o
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência, após as palavras do
Senador Cícero Lucena, em permuta com o Senador
Pedro Taques, passamos a palavra ao eminente Senador Sérgio Souza, do Estado do Paraná.
Por solicitação do Senador Humberto Costa e por
gentileza do Senador Sérgio Souza, estão permutando
também... O Senador Pedro Taques cedeu a palavra
ao Senador Sérgio Souza, que está permutando com
o Senador Humberto Costa, e ficará para depois.
Então, nessas condições, havendo a benevolência
de dois Colegas, V. Exª tem condições de falar agora,
Senador Humberto Costa, do Estado de Pernambuco.
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 e espectadores da TV Senado,
eu ocupo a tribuna no dia de hoje para registrar que,
na última sexta-feira, o Estado de Pernambuco recebeu um reforço muito importante para o atendimento
de urgência e emergência à população. O Ministro da
Saúde, Alexandre Padilha, entregou 47 unidades de
ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu 192, ao Estado de Pernambuco.
Ontem, foi a vez de o Governo do Estado implantar o Samu em 21 Municípios do Agreste pernambucano. Com essas medidas, Pernambuco se aproxima
de uma cobertura de 100% do Samu. Em todo o País,
o Governo Federal pretende alcançar a cobertura total
até o final de 2014.
O Samu foi criado com o objetivo de prestar atendimento de urgência pré-hospitalar, de forma a fazer o
atendimento de emergência, seja na via pública, seja
no lar, seja no local de trabalho, antes do atendimento
hospitalar. E, com essa missão, já conseguiu salvar – e
vai continuar salvando – muitas vidas no nosso País.
Eu vejo com muita satisfação a ampliação e o sucesso do Samu porque tive oportunidade, na condição
de Ministro da Saúde em 2003, de criar o Samu, juntamente com a equipe que me acompanhava naquela
época, como parte da Política Nacional de Atenção
às Urgências.
Essa política abrange um amplo sistema de atenção em todos os níveis do SUS, organizando a assistência desde as unidades básicas, nas equipes da
família, até os cuidados pós-hospitalares de recuperação e reabilitação do paciente. O Samu fica na pon-
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ta desse sistema, respondendo às necessidades de
atendimento rápido à população.
A unidade móvel é responsável pelo atendimento
inicial ao paciente, bem como pela avaliação e encaminhamento para o serviço ou hospital mais adequado,
de acordo com a gravidade do caso.
No entanto, o modelo do Samu implantado no
Brasil é diferente dos modelos de atendimento de urgência, por exemplo, que existem nos Estados Unidos,
e é um sistema igual ao modelo francês. No sistema
americano, o atendimento pré-hospitalar praticamente
se limita a criar as condições de estabilidade mínima
para o paciente e levá-lo ao hospital. O Samu é diferente. Uma unidade de atendimento de suporte avançado
do Samu pode trabalhar até durante três horas no próprio local onde aconteceu o evento, sem a necessidade de conduzir o paciente de imediato para o hospital.
Ou seja, ele tem condição de estabilizar plenamente
e, ao mesmo tempo, iniciar os primeiros socorros, as
primeiras intervenções que se fizerem necessárias.
A unidade móvel faz esse trabalho, como eu
disse, e a sua intervenção depende da gravidade de
cada caso. O encaminhamento dessas unidades é gerenciado pela central de regulação. Ou seja, o Samu
não é apenas um sistema em que nós temos ambulâncias para fazerem a remoção de pessoas. Não. Ao
contrário, o coração do Samu é a central de regulação,
onde um profissional médico responde às demandas
pelo telefone 192 e ali define, de acordo com o que
é relatado, se manda uma ambulância do Samu, se
essa ambulância será de atendimento básico ou do
tipo chamado suporte avançado.
O Samu funciona 24 horas por dia, com equipes
de profissionais médicos, enfermeiros, auxiliares de
enfermagem e socorristas, e atende a urgências de
diversas naturezas – traumáticas, clínicas, pediátricas,
cirúrgicas, gineco-obstétricas e até mesmo de saúde
mental da população.
O atendimento de urgência e emergência do
Samu é realizado em qualquer lugar, seja nas residências, seja nos locais de trabalho, seja em vias públicas.
Muito em breve, será implantado o Samu Cegonha, que
vai exatamente prestar atendimento às parturientes, às
gestantes, aos recém-nascidos que tiverem a necessidade de atendimento emergencial. As ambulâncias do
Samu Cegonha terão UTIs infantis para o atendimento
de maior gravidade que necessitar ser feito.
Com as 47 ambulâncias entregues na sexta-feira,
nós teremos 100% de cobertura do Samu na I Macrorregional de Saúde, que engloba 72 Municípios do Grande Recife, Zonas da Mata Sul e Norte, além do Agreste
Setentrional. Trata-se de mais uma relevante iniciativa
para a interiorização do serviço. O investimento total na
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aquisição das ambulâncias e equipamentos foi de R$6
milhões, e o Ministro Padilha anunciou que aqueles Municípios contemplados seriam avaliados em três meses,
e, se o funcionamento do Samu estivesse acontecendo
adequadamente, eles teriam a condição de receber mais
recursos federais para o custeio. Dos 47 veículos, 43
são de suporte básico, e quatro, de suporte avançado.
Entre 2006 e 2012, nós tivemos, no Estado de
Pernambuco, a recepção de 108 unidades móveis,
sendo 79 unidades de atendimento básico e 18 unidades de suporte avançado, além de duas unidades para
renovação da frota e mais nove motos. O Ministério
da Saúde fez o envio de todos esses equipamentos.
Além do mais, o Ministério da Saúde garantiu, no ano
passado, 2012, R$19 milhões de custeio para o Samu,
que é financiado no seu custeio mediante um acordo
entre governos estaduais, municipais e a União, onde
o Governo Federal entra com 50%; os Estados, com
25%; e os Municípios, com 25%.
Pernambuco possui três centrais de regulação de
urgências, sendo uma com sede no Recife e outras duas
localizadas em Caruaru e Petrolina, que, juntas, cobrem
61,3% da população do Estado, 5,4 milhões de habitantes, e, muito em breve, com a implantação da Central de
Regulação no Município de Serra Talhada, nós vamos
cobrir 100% da população das cidades de Pernambuco com o atendimento de urgência por parte do Samu.
Pois bem, é essa a meta do Governo estadual:
cobrir 100% de todo o Estado de Pernambuco, até o
final deste ano.
Como falei também, nós teremos o Samu Cegonha muito brevemente.
Os investimentos e ampliação do Samu ocorrem
em todo o País. Até 2014, o Ministério da Saúde investirá R$1,9 bilhão para qualificar e ampliar veículos
e centrais do Samu, além das Unidades Básicas de
Saúde, as Unidades de Pronto Atendimento 24 horas
– as UPAs – e as Unidades Móveis Odontológicas.
Serão adquiridos 2.180 veículos do Samu.
O Samu 192 já está presente em todos os Estados
brasileiros, mas o Governo Federal quer alcançar uma
cobertura de 100% até o final de 2014. Hoje existem
2.528 ambulâncias do Samu atendendo a mais de 70%
da população brasileira, o que garante uma cobertura
de 135 milhões de brasileiros. No ano passado, o Ministério investiu R$530 milhões nessa área. Além da
qualificação e expansão do serviço, o Governo Federal
também tem adotado medidas importantes para melhoria da gestão e controle do Samu. Em portaria publicada no dia 9 de abril passado, o Ministério da Saúde
estabeleceu prazo de 60 dias para que os gestores...
(Soa a campainha.)

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – ...
de todos os Municípios cobertos pelo Samu comecem
a cadastrar seus veículos e centrais de segurança, de
regulação das urgências. Com essa medida, nós vamos
saber a produção do Samu em todo o País e vamos
evitar que em alguns Municípios ambulâncias sejam
subutilizadas. Ao mesmo tempo, além desse cadastro,
os gestores municipais vão informar, mensalmente, o
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
No Samu, o Governo Federal, como eu disse, cobre metade dos recursos para o custeio dos serviços. A
gestão é unificada, com a participação dos Governos
estaduais, municipais e seus respectivos conselhos
e secretarias de saúde. Os Municípios menores não
possuem estrutura para implantar uma central de regulação médica, mas podem desenvolver projetos de
regionalização em parceria com cidades já beneficiadas.
Enfim, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é com alegria que vejo o anúncio de novas medidas de expansão
do Samu, no Brasil e em Pernambuco – com a estimativa de cobertura de 100% da população. É um programa
reconhecido pela sua eficiência em todo o Brasil, sendo
um dos mais bem avaliados do Governo Federal e mesmo fora do País, tendo recebido prêmios internacionais
em várias oportunidades. E mais ainda: é um programa
que alcança todos os cidadãos, tendo contribuído de
forma relevante para salvar muitas vidas no nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, o
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu que cumprimento V. Exª.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Sérgio Souza, como orador inscrito.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
da Agência Senado, cumprimento também todos os
que se encontram na tribuna de honra, nas galerias,
que, salvo engano, são da Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais, venho hoje à tribuna do
Senado para fazer uma homenagem a uma universidade, a Universidade Federal do Estado do Paraná,
que está comemorando o seu centenário.
Na semana passada, a Câmara dos Deputados
realizou uma sessão de especial para homenagear
o centenário da Universidade Federal do Estado do
Paraná.
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Lembro que a instituição completou, no dia 19 de
dezembro do ano passado, 2012, cem anos. Na ocasião, na Câmara dos Deputados, o Magnífico Reitor
Zaki Akel Sobrinho falou aos Parlamentares sobre os
projetos da Universidade.
Além dos Parlamentares paranaenses presentes, a homenagem contou ainda com a participação
de autoridades e lideranças do Estado do Paraná,
com destaque para o Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, Sérgio Kukina, e também o ex-Presidente da
OAB do Paraná e hoje membro do Conselho Federal
da OAB, José Lúcio Glomb.
Hoje, venho à tribuna do Senado Federal prestar a minha homenagem à história dessa instituição
que tanto orgulha o meu Estado, o Estado do Paraná.
A Universidade Federal do Paraná é a mais antiga universidade do Brasil e é símbolo de Curitiba e
também do Estado do Paraná, Presidente Jorge Viana.
Envolta em uma história de lutas e conquistas,
desde 1912, a Universidade Federal do Paraná é referência no ensino superior do meu Estado e também
do Brasil.
Símbolo maior da intelectualidade paranaense, a
Universidade demonstra sua importância e excelência
através dos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado, que são norteados pelo princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Além dos campi em Curitiba, a Universidade Federal do Paraná está presente no interior e também no
litoral do Estado, tendo papel ativo no desenvolvimento
socioeconômico e na qualidade de vida do paranaense,
por meio do acesso à educação superior e das atividades desempenhadas pela comunidade acadêmica
em prol da sociedade estadual e brasileira.
A Universidade Federal do Paraná é marcada por
grandes feitos e está muito ligada à história de desenvolvimento do meu Estado.
Sonho antigo, em 1892, o político Rocha Pombo
lança, na Praça Ouvidor Pardinho, a pedra fundamental
de uma futura universidade. Mas, devido à instabilidade gerada pela Revolução Federalista que ocorria no
Sul do Brasil em função da divergência entre as elites
federalistas e republicanas, o projeto não foi adiante.
Isso em 1892.
Foi apenas em 1912, quando avaliou-se que o
Paraná precisava de mais profissionais qualificados,
que teve início um movimento Pró-Universidade do
Paraná. Nessa época, as lideranças políticas também
se mobilizaram em prol da criação da universidade.
No dia 19 de dezembro de 1912, Victor Ferreira
do Amaral e Silva liderou a criação efetiva da Universidade do Paraná. Era uma época de progresso da
economia paranaense, devido à abundante produção
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e ao próspero comércio da erva-mate que ocorria naquele momento.
Em 1913, a Universidade começou a funcionar como
instituição particular. Os primeiros cursos ofertados foram
Ciências Jurídicas e Sociais; Engenharia; Medicina e Cirurgia; Comércio; Odontologia; Farmácia e Obstetrícia.
Após ter fundado a Universidade do Paraná, Victor Ferreira do Amaral – que foi também seu primeiro reitor – iniciou com empréstimos a construção do
prédio central, na Praça Santos Andrade, em terreno
doado pela prefeitura.
Com a Primeira Guerra Mundial (1914) vieram a
recessão econômica e as primeiras dificuldades.
Entre elas, uma lei que determinava o fechamento das universidades particulares, numa tentativa do
governo federal de centralizar o poder sobre as instituições de ensino superior. No Paraná era necessário então criar alternativas para evitar o fechamento
da Universidade. A forma encontrada na época para
adequar-se à lei e continuar funcionando foi desmontar a instituição em faculdades autônomas, cada uma
reconhecida individualmente pelo governo.
Durante cerca de 30 anos, buscou-se restaurar
a Universidade, objetivo alcançado no fim da década
de 40, quando as faculdades existentes, acrescidas
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, foram
reunidas como a Universidade do Paraná. Para essa
unificação, foi fundamental o apoio da imprensa e da
comunidade paranaense.
Restaurada a Universidade em 1946, iniciou-se
a batalha pela sua federalização. Flávio Suplicy de
Lacerda, reitor à época, mobilizou as lideranças do
Estado e, em 1950, passou a chamar-se Universidade
Federal do Paraná, uma instituição pública e gratuita.
Com sua federalização, a instituição passou por
uma fase de expansões. A construção do Hospital de
Clínicas, em 1953, do Complexo da Reitoria, em 1958,
e do Centro Politécnico, em 1961, representaram sua
consolidação.
São 100 anos de história marcada por perseverança e resistência. A Universidade é seguramente a
maior criação da cultura paranaense, tendo sido eleita
símbolo de Curitiba.
Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores,
a educação é a principal forma de transformação de
uma sociedade, é a maior ferramenta para o desenvolvimento de uma nação. Por isso devemos celebrar
o centenário da Universidade Federal do Estado do
Paraná e de todas as instituições de ensino superior,
que em grande parte são responsáveis pela formação
intelectual deste País.
Mais do que isso, temos que garantir todos os
recursos e investimentos necessários para o pleno fun-
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cionamento das universidades federais no País. Com
este objetivo, apresentei o Projeto de Lei do Senado
nº 166, de 2013, cuja intenção é reduzir pela metade
o valor pago pelas instituições de ensino público superior pela energia elétrica no Brasil.
De forma surpreendente, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, fui informado pelo Reitor da Universidade
Federal do Estado do Paraná que nossa universidade
paga a tarifa mais alta pela energia elétrica que consome, que destoa absolutamente da premissa de que a
educação deve ser reforçada e incentivada neste País.
Para corrigir essa distorção, apresentei o PLS
nº 166. Espero contar com o apoio de todos os meus
pares para a aprovação, com a maior brevidade possível, dessa proposição.
Encerro, Sr. Presidente, felicitando a Universidade
Federal do Paraná pelos seus 100 anos de serviços
prestados ao Brasil, especialmente à sociedade paranaense. Que venham os próximos 100 anos!
Para concluir, dentro dessa linha, Sr. Presidente...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
...de privilegiarmos a educação no País, nós estamos
votando, nas comissões do Senado Federal, o Plano
Nacional de Educação. Hoje, votamos na Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal; ainda vai à
CCJ e à Comissão de Educação do Senado para tão
somente depois avaliarmos aqui, no plenário.
Eu quero agradecer a postura do Relator, o Senador Pimentel, que, além de ter feito um relatório que
incentiva a educação no País, acatou uma emenda de
minha autoria, a Emenda nº 1 da CAE, para colocarmos
no dispositivo do inciso V do art. 2º que os incentivos
à educação voltados ao trabalho e à cidadania sejam
também, Sr. Presidente, com ênfase...
(Interrupção do som.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – ...
na moral e na ética, porque nós precisamos, de fato,
formar cidadãos no Brasil com ética e moral mais elevadas. Entendo que a escola possa nos ajudar em relação a isso. Eu sei que esse é um papel fundamental
da família brasileira, mas entendo que, cada vez mais,
as crianças passarão mais tempo nas escolas. Está aí,
por exemplo, a questão do ensino fundamental e médio em tempo integral. E o papel da União, dos Estados e dos Municípios em conseguir passar ao cidadão
brasileiro, à criança brasileira, ensinamentos morais e
éticos é necessário para que possamos ter uma nação efetivamente preparada para enfrentar as nossas
próximas décadas e os nossos desafios.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Eu cumprimento V. Exª, nobre Senador Sérgio Souza.
E convido para fazer uso da palavra, já que estão
ausentes vários oradores inscritos, o Senador Roberto Requião.
V. Exª, que solicitou a palavra, tem o tempo regimental de dez minutos e de mais um minuto. Como a
sessão está dependendo do entendimento dos Líderes, se V. Exª precisar de mais tempo, eu vou, dentro
do possível, ter a tolerância regimental de que V. Exª
necessitar.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– A tolerância e a paciência da Mesa.
O assunto de que pretendo tratar é recorrente e
um pouco árido também. Não, não vou falar da PEC
37 nem do PLC 132, mas vou voltar ao meu tema de
eleição, o tema que, nesses 2,5 anos de mandato,
trouxe-me com frequência à tribuna do Senado.
Quero conversar sobre economia. É a economia
o sal de nossas vidas, e ela, no Brasil, tem andado um
tanto quanto sensaborona nos últimos meses.
Eu não diria que estamos repetindo o prato de
feijão com arroz de Maílson da Nóbrega, porque aquela mediocridade dificilmente alguém seria capaz de
duplicar, mil anos vivêssemos. Mas estamos no ritmo
da mesma toada, de idêntico cantochão, marcando
passos que não atam nem desatam.
A ideia parece ser esta mesmo: enrolar até a eleição de 2014; empurrar com a barriga e fazer figa para
que nada atrapalhe a manobra. Isso de uma banda; de
outro lado, aprofundam-se e radicalizam-se as medidas
de desnacionalização da economia e de privatização de
setores estratégicos do Brasil, como portos e energia.
Quer dizer, são dois movimentos: a deslocação
das encrencas pelo bandulho, para que tudo fique
no mesmo lugar, e a aceleração das privatizações,
arrancando ciúmes do PSDB, do DEM e do PPS, tal
a desfaçatez desse desbaratamento dos bens e das
riquezas dos brasileiros.
Na trágica sessão desta Casa, no dia 16 de maio,
quando foi aprovada a famigerada e pouco cheirosa
Medida Provisória dos Portos, o Senador José Agripino,
cujas posições em favor das privatizações são claras,
transparentes, sem disfarces ou truques, avaliou com
acuidade a pantomima. “Isso parece uma coisa surrealista!”, afirmou. E emendava: “Veja bem [...]: qual é
a nossa praia, Senador Aloysio?” O Senador Agripino
se dirigia ao Senador Aloysio, Senador Pedro Taques.
“A nossa praia são as concessões, as privatizações,
o prestígio ao capital privado. Votar uma matéria como
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esta é a nossa praia!” E o Senador Agripino afirmava
na tribuna: “Está no nosso DNA.”
O que o Senador Agripino não aceitava, com toda
razão, era a forma de agir com a mão do gato, afinal,
não havia qualquer divergência de fundo entre os defensores do modelo neoliberal e o Governo quanto à
privatização dos portos. Assim sendo, qual a necessidade de tratorar a tudo e a todos?
Sem mais aquela, sem pedir desculpas pela falseta, o Governo invade a praia do PSDB, do DEM e do
PPS com uma ousadia de penetra, espalhando areia
e inconveniências no espaço alheio.
Mas eu, que, aos 72 anos, imaginava ter visto
tudo, vi mais. Vi – Senadores, eu vi –, naquela constrangedora sessão, o Líder do Governo no Congresso, o nosso prezado e ilustre Senador José Pimentel,
em um gesto de magnanimidade e reconhecimento,
agradecer à Senadora Kátia Abreu pela – abro aspas
– “contribuição fundamental” para que a MP dos Portos fosse aprovada nesta Casa.
Os meus botões agitaram-se, ao ouvir a homenagem. Não que a Senadora não merecesse a deferência. Pelo contrário, pois igualmente ao Senador Agripino, a Senadora é transparente, tem posições claras
e defende-as com vigor. Pode-se discordar delas, mas
não há como desconhecê-las.
Por que então os meus botões inquietaram-se,
sacudiram-se? Porque me veio à memória, ressoaram-me aos ouvidos o parecer de um Senador do PT,
emitido no dia 1° de novembro de 2011, na Comissão
de Assuntos Econômicos, contra projeto da Senadora
Kátia Abreu que, em sua essência, foi reproduzido pela
Medida Provisória aprovada nesse 16 de maio de 2013.
Entenderam, Srs. e Srªs Senadoras? Entenderam?
A Medida Provisória, de cuja autoria a Casa Civil do Governo Federal orgulha-se e medalha-se pelo
feito é, em seus pressupostos básicos, o Projeto de
Lei do Senado n° 118, de 2009, da Senadora Kátia
Abreu, repudiado pelo PT na Comissão de Assuntos
Econômicos no dia 1º de novembro de 2011, Dia de
Todos os Santos, dia de todos os milagres, e véspera
de Finados, dia, portanto, de todos os mortos.
Estraçalhada na CAE, a proposta da Senadora
ressurge um ano e sete meses depois, sob o patrocínio de seus algozes. A alma da proposta da Senadora
reproduz-se na Medida Provisória. E os que foram vigorosamente contra, na CAE, foram agora vigorosamente a favor, neste plenário.
Assim, o agradecimento do Líder Pimentel à Senadora equivaleu, talvez, a um constrangido pedido
de desculpa.
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Mas, vamos lá, vamos ao relatório do Senador
petista na Comissão de Assuntos Econômicos.
O Senador começa rebatendo a argumentação da
Senadora de que o Poder Público não tinha recursos
para investir nos portos, devendo, portanto, privatizá-los. Era a opinião da Senadora Kátia Abreu. Agora,
o Governo argumenta que o Poder Público não tem
dinheiro para investir nos portos, devendo, portanto,
privatizá-los. Nem o Miguel de Unamuno, Reitor da Universidade de Salamanca, daria sentido a esse paradoxo.
Depois de destacar o caráter público dos serviços
portuários, o relatório do PT defende a chamada Lei
dos Portos de 1993, agora execrada como se fosse a
origem de todos os males praianos. Assim como cerra
guarda, apresenta armas ao decreto de 2008 do Presidente Lula, agora também exposto à pancadaria pública.
A Senadora pretende que as instalações portuárias de uso privativo misto possam destinar-se – abro
aspas –, “independente do percentual”, à movimentação
de carga própria e de terceiros. Calma, pois lá está o
Governo vigilante, bombardeando essa ideia, ou, pelo
menos, lá estava, na Comissão de Assuntos Econômicos.
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– A Senadora considera – abro aspas:
“Em face do contraste entre as vastas e urgentes necessidades do País [...] e as escassas possibilidades de investimento do setor
público, não mais se justifica a vedação [...]
à implantação de portos [...] privados para a
movimentação de cargas de terceiros, ‘com
ou sem a participação de cargas próprias?’”
Não se preocupem. O Governo está atento – ou
estava atento – para garantir que o terminal de uso
privativo exclusivo ou misto deve ter sua construção
e exploração vinculadas e justificadas por sua carga
própria.
Preservados esses princípios como se fossem
pétreos, inamovíveis, o relatório do Governo dá-nos
preciosos ensinamentos. A citação é longa – por isso
eu pedi tolerância do tempo ao nosso Presidente –,
mas esses argumentos que agora são abominados,
malditos precisam ser trazidos à memória, pois eles
não perderam sua validade, apesar da apostasia do
Governo e de sua base.
Diz o relatório do representante do Governo da
Presidenta Dilma Rousseff – é o relatório do PT na
Comissão de Assuntos Econômicos – abro aspas:
“Decorre desses dispositivos legais que a instalação de terminais privativos destina-se precipuamente à movimentação de carga própria,
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admitindo-se adicionalmente a movimentação
de cargas de terceiros, de molde a permitir
o aproveitamento econômico da capacidade
ociosa desses terminais.
Diferentemente das instalações de uso público,
os terminais privativos configuram-se como atividade econômica regida pelas normas do direito
privado, para a qual não se aplica a vinculação
aos mencionados princípios da continuidade,
universalidade, isonomia e modicidade.
Constitui prerrogativa das empresas privadas
a faculdade de escolher os serviços que prestam, o que exclui, por exemplo, as atividades
consideradas não lucrativas. Nesses casos,
incumbe ao Poder Público exercer tão somente
sua função regulatória, estabelecendo, entre
outros, requisitos relativos à segurança e à
qualidade dos serviços prestados.
Continua o relatório:
Desse ponto de vista, qual seja o do interesse
público, não parece apropriado, como pretende
o projeto sob exame, estender às instalações
portuárias de uso privativo função idêntica
àquela essencialmente reservada aos terminais
de uso público. Como os terminais de uso privativo não estão sujeitos aos princípios gerais
de interesse público, porque voltados para a
movimentação de suas próprias cargas e, subsidiariamente, de algumas cargas de terceiro,
haveria importantes assimetrias de custos de
operação e de encargos regulatórios, entre os
terminais localizados nos portos públicos e os
de uso privativo, caso se admitisse a indiscriminada movimentação de cargas de terceiros
pelos terminais de uso privativo.
Continua o parecer do Governo:
Nesse sentido se tornaria extremamente desigual a concorrência entre operadores desses
dois modelos de terminais – o concessionário
de um porto público e o operador privado de
seu próprio porto –, com notórias desvantagens para os terminais públicos em relação
aos de uso privativo.
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– E vai adiante o parecer do Governo:
Não por acaso, portanto, é rara no mundo a
circunstância da privatização total de atividades
portuárias, só havendo registro dessa experiência em alguns portos do Reino Unido e da
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Nova Zelândia, segundo o estudo Port Reform
Toolkit, do Banco Mundial, publicado em 2001.
No mencionado documento, especialistas afirmam que a grande maioria dos países considera a privatização total de portos, compreendendo a exploração e a operação a cargo
de investidor privado e segundo seus próprios
interesses, incompatível com objetivos nacionais e regionais.
São diversas as razões apresentadas para
tal diagnóstico, entre elas as de que: a privatização abrangente pode colocar em risco os
benefícios macroeconômicos de grandes...
(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– ... complexos portuários para a economia nacional
ou regional [Fora do microfone]; há risco de tratamento
discriminatório entre clientes; a privatização total pode
comprometer a competição no ambiente econômico.”
– fecho aspas.
E, assim, diante do exposto, o Governo pede a
rejeição da proposta da Senadora Kátia Abreu.
Ah, sim! O projeto da Senadora foi distribuído com
exclusividade à Comissão de Infraestrutura, a quem
caberia decisão terminativa. Temendo vê-lo aceito lá, a
então Senadora Ideli Salvatti, agora uma das campeãs
do esforço em favor da Medida Provisória dos Portos,
fez aprovar requerimentos para que ele fosse discutido
e votado em mais duas Comissões: a de Infraestrutura
e a de Desenvolvimento Regional.
A citação que o relatório do Governo faz das duas
únicas experiências nada bem sucedidas do modelo
agora adotado pela Medida Provisória dos Portos, as
experiências da Inglaterra e da Nova Zelândia, para
mim, é paradigmática, é um clássico! Depois de lançar
um anátema, depois de excomungar um modelo, depois de abominá-lo e amaldiçoá-lo, o Governo adota-o. Desaconselhados pelo Banco Mundial, os modelos portuários ingleses e neozelandeses têm agora a
companhia brasileira. Alvíssaras! Nunca é tarde para
que se adira ao atraso!
Riscam-me a memória as frases iniciais de um
famoso discurso de Rui Barbosa – abro aspas: “Diante
disso, depois disso não sei como principie...”
Diante disso, depois disso, não sei como continue. Talvez a perplexidade do Senador José Agripino
sintetize a intrujice: “Isso tudo é surreal!”.
Mas aquela infeliz semana reservou aos brasileiros outra grande desgraça: os leilões da Petrobrás.
Poucas vezes ouvi e li argumentos tão oportunistas,
tão antinacionais, tão frágeis e tão pouco honestos a

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIOANAIS
DO SENADO
FEDERAL

favor de alguma coisa, como os em defesa dos leilões
do dia 14 de maio.
Ao ouvir e ler fiquei triste porque vi mais companheiros abandonando posições na barricada em defesa
dos interesses populares e nacionais. Que tantos tenham desertado de antigas defesas comprova-se todos
os dias, mas não esperava, realmente não esperava que
a desistência da defesa nacional se ampliasse tanto.
Meu Deus! Como defender, como justificar mais
essa rodada de leilões de petróleo?
Na verdade, não é só o leilão do petróleo e nem
é fortuita, ocasional a coincidência que a privatização
dos portos tenha sido aprovada no dia seguinte ao dos
leilões. Como disse o representante do Partido Comunista Brasileiro, em uma corajosa e militante nota política – abro aspas: “Estamos vendo o maior processo
de privatizações na história do Brasil”.
Diz o Líder do PCB:
Privatizam-se estradas, aeroportos e portos;
privatizam-se o petróleo e hidrelétricas; e, ao
se colocar recursos financeiros e humanos das
estatais, como o BNDES, a Petrobrás, a Caixa e
o Banco do Brasil, a serviço de entes privados,
temos as chamadas “privatizações brancas”.
O que é a política de formação desses tais “campeões nacionais”, cevando um mega especulador como
Eike Batista, se não uma “privatização branca”?
Meu Deus! Quando esse tempo irá passar? Quando um dia, lá na frente, alguém nos perguntar: “E naqueles tempos, vocês no Senado, o que vocês fizeram?”.
Constrangidos, envergonhados, vamos responder:
“Naqueles tempos criamos Eikes Batistas”.
Lembra ainda o Líder do PCB:
Também é uma forma de privatização a desoneração de R$6 bilhões em impostos, beneficiando as empresas de telecomunicações
para que elas possam atingir as metas que
elas prometeram cumprir por contrato com o
Estado brasileiro.
Não foi suficiente o escândalo das teles, passadas
de mão beijada para o capital privado. Agora vamos
livrá-las de pagar seis bilhões em impostos, para que
elas, pobrezinhas, possam cumprir o que assinaram
com o Governo Federal.
E não vejo ninguém vociferando contra o não
cumprimento do contrato. Não ouço os jornalões e a
Globo exigindo que os contratos sejam cumpridos. O
princípio tão caro para os liberais do pacta sunt servanda, os contratos têm que ser respeitados, serve apenas
para o Estado, como se vê. Seis bilhões de impostos
perdoados para que a teles cumpram as obrigações
que assumiram e não honraram.
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E, agora, como lembra a nota do PCB, a “cereja
do bolo”: foram entregues à iniciativa privada, a um capitalismo claudicante, baleado pela crise, 289 blocos
para a exploração de petróleo, com potencial, segundo
cálculos moderadíssimos, de se produzir até 14 bilhões
de barris ou quem sabe até 19 bilhões.
Com os leilões, a Agência Nacional do Petróleo
espera arrecadar cerca de R$1 bilhão, uma quantia
que representa 0,25% do valor dos blocos. A nota do
PCB fala que é menor ainda, cerca de um milionésimo do valor total.
Fantástico! Não é fantástico, Srs. Senadores? É
fantástico.
Nada, nada, avalia o economista Adriano Benayon, citando o químico Roldão Simas, dá para reformar um estádio de futebol para a Copa; ou, como
diz o PCB, dá para pagar a reforma do Maracanã, com
o devido ágio da corrupção. É o preço que o Governo
recebe por entregar as reservas de petróleo nacionais.
A Agência Nacional de Petróleo, talvez das agências reguladoras a mais querida da mídia e do mercado, disse que nos blocos licitados deverão ser descobertos 19 bilhões de barris de petróleo e gás, que
serão exportados!
Especialistas de verdade como Fernando Siqueira
e Paulo Metri, e não aqueles especialistas de fancaria
que frequentam os noticiários globais, peritos como Siqueira e Metri, citados por Benayon, perguntam – abro
aspas: “Quem definiu que a exportação desse petróleo
é a melhor opção para o Brasil?”.
Enquanto os Estados Unidos proíbem a exportação de petróleo, olhando para frente, nós fechamos
os olhos à trágica experiência de países exportadores,
que queimaram suas reservas por nada, para nada.
Discute-se muito hoje na Europa, com a falência do modelo neoliberal, junto do qual se enterraram
os partidos ditos de esquerda, discute-se muito uma
refundação da esquerda. A exaustão dos partidos trabalhistas...
(Soa a campainha.)
O SR ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– ... socialistas e social-democratas, abduzidos pelo
neoliberalismo e campeões na aplicação das políticas
de austeridade, fez espocarem novos agrupamentos
de esquerda por toda a Europa. Na Inglaterra, o cineasta Ken Loach lança apelo por um novo partido,
considerando definitivamente irrecuperável a guinada
do Partido Trabalhista para a direita.
Por cinco vezes, Presidente Jorge Viana, não
uma ou duas, e sim por cinco vezes, acompanhei o
PT nas eleições presidenciais. Nas circunstâncias de
hoje, fossem esses que se anunciam os candidatos,
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acompanharia o PT pela sexta vez. No entanto, parece
claro que o PT está à deriva, distancia-se do seu projeto
original, como já não é mais possível classificar como
de esquerda os partidos da base, que ainda assim se
dizem, em que pesem as posições hoje assumidas.
E à esquerda – o nacionalismo –, pela esquerda,
construiremos o País e a sociedade por que ansiamos
há tanto tempo. Não há outra saída. Boa parte da esquerda tradicional, como a camélia, caiu do galho,
depois murchou, depois morreu.
Vamos então, mais uma vez, recomeçar. E principiar pensando um projeto nacional para todas as
instâncias da administração pública do Brasil: para a
economia, para a sociedade, para o trabalho, para a
indústria, para o comércio e para as nossas relações
com os demais países do mundo.
Agora, eu não poderia deixar, Senador Jorge
Viana, de registrar a minha perplexidade: primeiro, o
meu ânimo e o meu entusiasmo quando o Governo
derrubou a proposta privatizante da Senadora Kátia
Abreu; depois, a perplexidade, ainda maior, quando o
Governo se dobra e transforma em medida provisória a mesma proposta considerada por ele, Governo,
contra os interesses nacionais.
Obrigado pela tolerância do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª.
Peço que o Senador Ataídes assuma, enquanto
vou até a Vice-Presidência, e queria, antes, convidar
para fazer uso da palavra a Senadora Lídice da Mata
como oradora inscrita.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores e
senhoras que ocupam as galerias do Senado e que
nos acompanham através dos meios de comunicação
da Casa, gostaria de fazer alguns registros, desta tribuna, hoje, Sr. Presidente.
Em primeiro lugar, parabenizo o jornal A Tarde, o
jornal da Bahia, que é o maior jornal do nosso Nordeste, pela publicação, nesta terça-feira, de um caderno
especial sobre a Fiol. A Fiol é a Ferrovia de Integração
Oeste-Leste, que é uma obra essencial para o desenvolvimento do Brasil – da Bahia, em especial –, com
1.527km, dos quais 1.022km estão em solo baiano,
e que, portanto, corta a Bahia, no sentido, com o seu
nome diz, Oeste-Leste, ligando o nosso Estado ao
Centro-Oeste, produtor de grãos, e viabilizando, assim, o escoamento da produção de minérios do solo
baiano, do Oeste da Bahia, para o Porto Sul, em Ilhéus.
Quero também fazer outro registro, ainda publicado nesse jornal, um registro negativo de uma notícia que daria conta de que a Petrobras pretende reti-
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rar a unidade de operações tributárias, financeiras e
contábeis, do Estado da Bahia. Acredito que não seja
possível que a Petrobras faça isso, porque a Petrobras
tem obrigações com a Bahia e isso significará perda
de postos de trabalhos importantes, em uma área que
exige alto nível de qualificação. E fico feliz que a Petrobras, ao final do dia, tenha se pronunciado dizendo
que não cogita fazer essa transferência, embora haja
forte boato no Estado a respeito desse assunto.
Ainda, como registro, dizer que o meu Estado
recebeu, na sexta-feira passada – e também nesta
segunda-feira –, a Subcomissão de Fiscalização e
Controle do Senado Federal, liderada pelo Senador
Sérgio Souza. E, nesta segunda-feira, a Comissão de
Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, mais
a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo,
liderada, capitaneada, presidida pelo Senador Antonio
Carlos Valadares, e os Deputados integrantes da Comissão da Câmara foram, nessas duas oportunidades,
fazer uma visita de fiscalização às chamadas obras de
preparação da Copa do Mundo no Estado da Bahia.
Na sexta-feira, visitaram a Arena Fonte Nova e o
Porto de Salvador. Na segunda-feira, visitaram novamente a Arena Fonte Nova e o Aeroporto de Salvador.
E eu não tenho dúvida, porque acompanhei as duas
visitas, da satisfação dessas duas Comissões com o
resultado do trabalho efetuado na Bahia, tanto no porto
quanto no aeroporto, para adequação de uma utilização mais racional e eficiente para os brasileiros que
nos visitam e para aqueles que, não sendo nascidos
no Brasil, também tenham a oportunidade de visitar o
nosso País e repetir a dose, e para aqueles também
que visitaram a Arena Fonte Nova, que, sem dúvida,
registraram a qualidade das obras ali efetivadas e
garantiram que nós tenhamos na Arena Fonte Nova,
Senador Paulo Paim, uma das melhores arenas para
a Copa do Mundo no Brasil.
Eu não tenho dúvida que, em três, a Arena Fonte Nova estará também colocada, também escolhida,
entre as melhores do Brasil. E os Srs. Senadores e Deputados que lá visitaram são testemunhas daquilo que
nós estamos dizendo aqui e que, para alguns, poderia
sugerir que se trata de uma defesa do meu Estado,
mas tenho certeza de que esses Senadores poderão
usar da palavra em outro momento para testemunhar
aquilo que nós dizemos nesta hora.
E, finalmente, quero registrar que hoje é o Dia
Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Dia
Nacional de Redução da Mortalidade Materna. Este,
portanto, é um dia extremamente importante para as
mulheres brasileiras, para as mulheres que, no mundo
inteiro, buscam o reconhecimento da sua condição de
gênero, e uma das nossas principais frentes se dá no
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movimento em defesa da saúde da mulher, da necessidade do reconhecimento de que nós precisamos de
políticas públicas específicas para tratar a saúde da
mulher, de um planejamento de apoio à saúde integral, à saúde da mulher. Na medida em que este dia
também coincide com o Dia Nacional de Redução da
Mortalidade Materna, é importante que possamos registrar avanços que realizamos nessa luta e também
registrar nossas dificuldades.
Nesta data de hoje, a Ministra de Estado, Chefe
da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci, registrou
em nota a vitória de que, em um período de 20 anos,
concluído em 2011, tivemos uma redução em mais de
metade da mortalidade materna, uma queda total de
55,3%, conforme o Ministério da Saúde. Apenas de
2010 para 2011, a queda foi de 8,5%. Essa redução
auspiciosa é a resposta da realidade, a qualificação
da atenção obstétrica e a atenção à saúde integral da
mulher nos Estados e Municípios brasileiros.
Essa reflexão que proponho que a nossa Casa
faça leva em conta a necessidade de nós constituirmos os comitês de mortalidade materna em todos os
Municípios, nos Estados. Tive oportunidade, ainda
como vereadora de Salvador, de ser a vereadora que
primeiro implantou um comitê de mortalidade materna
no Município, e, depois, como prefeita, também da implantação de uma política de combate à mortalidade
materna com a implantação dos comitês de mortalidade materna em todo o nosso Município.
Quero dizer que sobre a mortalidade materna,
a morte de mulheres ocorrida durante o período de
gravidez e até 42 dias após o parto por causas relacionadas ou agravadas pela própria gravidez, por
aborto, parto ou puerpério (fase pós-parto), estudo
das organizações das Nações Unidas (ONU) aponta
que 287 mil mulheres morrem por ano no mundo por
problemas relacionados à gravidez. São quase 800
casos por dia, sendo que 90% das mortes de mulheres grávidas poderiam ser evitadas com atendimento
adequado. E o parto humanizado é uma das propostas
que o movimento de mulheres apresenta para que nós
possamos combater a mortalidade materna.
Esse mesmo relatório comprova a forte desigualdade entre os países, sendo que muitos, a maioria na
África Subsaariana, não vão conseguir cumprir a meta...
(Soa a campainha.)
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – ...
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM),
que prevê redução da mortalidade materna em 75%
em 2015, ou seja, número igual ou inferior a 35 óbitos
maternos por grupo de 100 mil nascidos vivos. No Bra-
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sil, para atingir esse objetivo, a redução anual da Razão de Mortalidade Materna (RMM) deve ser de 5,5%.
Ainda segundo a ONU, a mortalidade materna
mundial caiu 47% em 20 anos (passando de 543 mil
em 1990 para 287 mil em 2010). Apesar da diminuição,
os números ainda são inadmissíveis.
No Brasil, ainda enfrentamos inúmeras dificuldades
para medir os índices de mortalidade materna, principalmente em função da imprecisão no registro desses
óbitos, que geram subnotificação e subinformação. Há
duas décadas, o Ministério da Saúde promove a realização de estudos para estimar mais adequadamente os
fatores desse tipo de morte. Estima-se que a mortalidade
materna no Brasil seja uma das dez principais causas
de morte de mulheres com idade entre 10 e 49 anos.
Isso é destaque, Sr. Presidente, justamente porque, desde que a Humanidade existe, as mulheres
vão a parto e, portanto, o conhecimento e o avanço
da medicina poderiam ser fatores impeditivos ou drasticamente capazes de diminuir a mortalidade materna.
No entanto, nós assistimos a intenso desenvolvimento
da tecnologia no atendimento de saúde e continuamos
tendo entre as dez mais importantes causas de morte
de mulheres, em nosso País e no mundo todo, esse
que é um ato simples, que é, durante a gravidez e durante o parto, a mortalidade feminina.
Vou adiantar, Sr. Presidente, a quem agradeço
também o tempo acrescido, para dizer que, mesmo
com as políticas e programas voltados à saúde em
geral e à saúde da mulher, especificamente, a razão
da mortalidade materna no Brasil ainda tem tido diminuição muito tímida.
Iniciativas do Ministério da Saúde como os programas PAISM – Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher e o PHPN – Programa
de Humanização no Pré-Natal e Nascimento),
além do Pacto Nacional, que representa mais
do que um programa e sim uma política do Estado brasileiro para enfrentamento da mortalidade materna, são referências importantes,
porque são o reconhecimento da gravidade
do problema e a necessidade de seu controle,
mas não conseguiram plena efetivação.
Este é o pronunciamento da Profª Greice Menezes, pesquisadora do Programa de Estudos em Gênero
e Saúde e professora do Instituto de Saúde Coletiva
da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Segundo
a pesquisadora, a morte materna pode ser evitada em
90% dos casos.
Outro aspecto a ser considerado é que os indicadores de óbito são importantes para se compreender a
qualidade da assistência médica e sanitária prestada
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à população, refletindo as condições socioeconômicas
e o baixo grau de informação da população envolvida.
As mortes maternas expressam, em geral, a exclusão
social de mulheres e a desigualdade social de gênero,
de raça e etnia.
(Soa a campainha.)
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Penalizam as mais jovens e, principalmente, as mais
pobres e negras.
É preciso, portanto, ampliar o combate às causas
destas mortes: 80% dos óbitos maternos no Brasil decorrem de causas obstétricas diretas, com destaque
para hemorragias e crises hipertensivas específicas
da gravidez (eclampsia e pré-eclampsia). Já as causas
obstétricas indiretas são responsáveis por apenas 15
ou 20% dessas mortes.
Portanto, Sr. Presidente, quero solicitar a V. Exª o
registro completo do meu pronunciamento, já que meu
tempo se finda, a respeito desse assunto.
Ao mesmo tempo, quero dizer da extrema necessidade de que este Senado, a CAS, que é a Comissão que trata e acompanha as políticas de saúde do
nosso País, a Comissão de Direitos Humanos, a bancada feminina, possam se dedicar também a analisar
e a acompanhar a situação das mortes maternas em
nosso País. E quero convocar o Poder Executivo, em
todas as esferas, no Executivo nacional, nos Estados,
especialmente nos Municípios, à constituição dos Comitês de Mortalidade Materna e de implementação das
políticas que visam ao combate à mortalidade materna.
Dentre eles, volto a destacar o parto humanizado, que
pode diminuir, comprovadamente, o número de mortes
maternas durante o parto.
Nesta data, portanto, nós fazemos esse registro,
chamando a atenção também para a necessidade de
maiores investimentos...
(Soa a campainha.)
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
... nos programas de saúde da mulher em geral e na
área materno-infantil.
Quero parabenizar também as nossas vereadoras em Salvador, que realizaram importante audiência
pública hoje, comemorando esta data e estabelecendo
debate, acompanhamento e fiscalização das políticas
implementadas no Município de Salvador a respeito
da mortalidade materna.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DA SRA. SENADORA LÍDICE DA MATA.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

Senadores, Senhoras e Senhores que nos acompanham pelos órgãos de comunicação da Casa.
Queria iniciar esse meu pronunciamento de hoje
fazendo dois breves registros. Ontem a nossa cidade
de Salvador recebeu Parlamentares da Comissão de
Turismo e Desporto da Câmara e da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado para uma
visita na Arena Fonte Nova e as obras do Aeroporto
Internacional de Salvador.
Integraram a comitiva os membros da Comissão
de Turismo e Desporto: o primeiro-vice-presidente, Valadares Filho (PSB/SE), Fábio Reis (PMDB/SE), José
Rocha (PR/BA) e Acelino Popó (PRB/BA), além do deputado Eurico Júnior (PV/RJ), membro da Comissão
de Desenvolvimento Urbano, desta senadora e do senador Antônio Carlos Valadares (PSB/SE) Presidente
da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.
Recebidos pelo secretário do Turismo, Domingos Leonelli, e o superintendente da Infraero na Bahia, Cassiano Ferreira, puderam os senhores parlamentares
verificar que nossa cidade esta pronta para receber os
jogos da Copa da Confederação e os seus torcedores.
Outro fato digno de registro é a realização do 4º
Congresso da Força Sindical Bahia, nessa semana, no
Hotel Portobello, em Ondina, Salvador, A nossa companheira do Partido Socialista Brasileiro Nair Goulart foi
reeleita presidente da Central no estado. É a força da
mulher baiana também se confirmando na área sindical
e na liderança da classe trabalhadora de nosso Estado.
Mas Sr. Presidente, Srs. e Srªs Senadoras, nesse
28 de maio comemoramos o Dia Internacional de Luta
pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de Combate à
Mortalidade Materna. Não poderíamos deixar de propor a esta Casa uma reflexão mais ampla sobre esses
temas nessa data tão importante e significativa para as
mulheres de todo o planeta e do Brasil em particular.
É considerada mortalidade materna a morte de
mulheres ocorrida durante o período de gravidez e
até 42 dias após o parto, com causas relacionadas ou
agravadas pela própria gravidez, por aborto, parto ou
puerpério (fase pós-parto).
Estudo da Organização das Nações Unidas (ONU)
aponta que 287 mil mulheres morrem por ano, no
mundo, por problemas relacionados à gravidez, São
quase 800 casos por dia, sendo que 90% das mortes
de mulheres grávidas poderiam ser evitadas com atendimento adequado.
Este mesmo relatório comprova a forte desigualdade entre os países, sendo que muitos, a maioria na
África Subsaariana, não vão conseguir cumprir a meta
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM),
que prevê redução da mortalidade materna em 75%
em 2015, ou seja, valor igual ou inferior a 35 óbitos ma-
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ternos por grupo de 100 mil nascidos vivos. No Brasil,
para atingir esse objetivo, a redução anual da Razão
de Mortalidade Materna (RMM) deve ser de 5,5%.
Ainda segundo a ONU a mortalidade materna
mundial caiu 47% em 20 anos (passando de 543 mil
em 1990 para 287 mil em 2010). Apesar da diminuição,
os números ainda são inadmissíveis.
No Brasil, ainda enfrentamos inúmeras dificuldades para medir os índices de mortalidade materna,
principalmente em função da imprecisão no registro
desses óbitos, que geram subnotificação e subinformação. Há duas décadas, o Ministério da Saúde
promove a realização de estudos para estimar mais
adequadamente os fatores deste tipo de morte. Estima-se que a mortalidade materna no Brasil seja uma
das dez principais causas de morte de mulheres com
idade entre 10 e 49 anos.
Na Bahia, a RMM por causas diretas, em 2010,
foi de 61,7 óbitos maternos para cada 100 mil nascidos vivos, segundo divulgado por Jane Evangelista,
jornalista especializada em Jornalismo Científico peia
Universidade Federal da Bahia (UFBA).
A razão de mortalidade materna por causas diretas no Estado, em 2010, foi de 61,7 óbitos maternos por
cada 100 mil nascidos vivos, mas o valor corrigido, que
calcula um percentual para os casos subnotificados, foi
de 71,6 óbitos maternos para cada 100 mil nascidos
vivos. A média do Estado é superior à média nacional
que, segundo o Ministério da Saúde foi de 68 óbitos
maternos para cada 100 mil nascidos vivos em 2010.
Mesmo com as políticas e programas voltados à
saúde, em geral, e à saúde da mulher, especificamente,
a razão da mortalidade materna no Brasil ainda tem
tido diminuição tímida.
“Iniciativas do Ministério da Saúde como os programas PAISM – Programa de Assistência Integral à
Saúde da Mulher e o PHPN – Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, além do Pacto
Nacional, que representa mais do que um programa
e sim uma política do Estado brasileiro para enfrentamento da mortalidade materna, são referências importantes, porque são o reconhecimento da gravidade do
problema e a necessidade de seu controle, mas não
conseguiram plena efetivação”, diz Greice Menezes,
pesquisadora do Programa de Estudos em Gênero e
Saúde e professora do Instituto de Saúde Coletiva da
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Segundo a
pesquisadora, a morte materna pode ser evitada em
90% dos casos.
Outro aspecto a ser considerado é que os indicadores de óbito são importantes para se compreender a
qualidade da assistência médica e sanitária prestada
à população, refletindo as condições socioeconômicas
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e o baixo grau de informação da população envolvida.
As mortes maternas expressam a exclusão social de
mulheres e a desigualdade social, de gênero, de raça/
etnia. Penalizam as mais jovens e, principalmente, as
mais pobres e negras.
É preciso ampliar o combate às causas dessas
mortes: 80% dos óbitos maternos no Brasil decorrem
de causas obstétricas diretas – com destaque para
hemorragias e crises hipertensivas específicas da
gravidez (eclâmpsia e pré-eclâmpsia). Já as causas
obstétricas indiretas são responsáveis por apenas 15
ou 20% dessas mortes. Segundo Débora do Carmo,
enfermeira sanitarista e diretora de Gestão e Cuidado
da Secretaria de Saúde da Bahia, em países desenvolvidos, esta relação se dá na proporção contrária, o
que abre espaço para a discussão sobre a qualidade
da assistência prestada à mulher no pré-natal.
Outro aspecto que precisa ser intensificado para
combater essa mortalidade é o atendimento pré-natal,
que precisa ter maior qualidade e maior acesso da
população. A mulher que faz um pré-natal bem feito
tem menor risco de morrer por causas obstétricas diretas. As baianas, por exemplo, estão freqüentando
maior número de consultas pré-natal, no entanto, os
indicadores não apontam para um benefício direto no
que diz respeito à redução dos índices de mortalidade.
Outro importante fator de mortalidade materna é
o aborto. Na Bahia, houve queda de 82% das mortes
maternas ocasionadas por este evento entre 1990 e
2010, segundo informa a professora Jeane Oliveira,
da Escola de Enfermagem da UFBA e pesquisadora
do Grupo de Estudos sobre Saúde da Mulher (GEM).
Nesta data, fazemos este registro como alerta
para a necessidade de maiores investimentos nos programas de Saúde da Mulher, em geral, notadamente
na área Materno-lnfantil.
Também consideramos essencial a efetiva municipalização de todos os serviços voltados à prevenção e atendimento às necessidades básicas de saúde
das mulheres.
Ao encerrar esse pronunciamento, quero destacar que a Câmara Municipal de Salvador, por iniciativa
da vereadora Fabíola Mansur, do PSB, realizou esta
manhã uma sessão especial para debater este importante tema. Assim, quero deixar aqui registrados meus
cumprimentos pela iniciativa da qual, infelizmente, por
estar aqui no Senado, não pude comparecer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A SRA.
SENADORA LÍDICE DA MATA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e
§2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso da Srª Lídice da Mata, o
Sr Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Ataídes Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Cumprimento V. Exª pelo belo pronunciamento. O povo brasileiro precisa de informação,
Senadora Lídice. O seu pedido será atendido nos termos do Regimento.
Muito obrigado.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Valadares, pelo tempo regimental.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar o meu discurso, quero fazer uma
saudação cordial aos policiais militares e também aos
policiais da Polícia Federal e, notadamente, da Polícia
Civil, que se encontram neste recinto.
Sr. Presidente, a Senadora Lídice da Mata, nossa
companheira do PSB, já fez uma menção à visita que
aconteceu ontem ao Estado da Bahia, mais de perto,
a Salvador, das Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal e de Turismo e
Desporto da Câmara dos Deputados, visando fazer
uma vistoria no Aeroporto Deputado Luís Eduardo
Magalhães, Aeroporto Dois de Julho, e também na
Arena Fonte Nova.
A nova arena, que custou R$ 591,7 milhões,
substitui o Estádio Fonte Nova, demolido em 2009,
e tem capacidade para 50 mil pessoas nos seus três
anéis de arquibancada, além de cinco mil assentos
provisórios, instalados no vão do Dique do Tororó, que
serão retirados após a Copa do Mundo, mantendo-se a geometria oval e a abertura para o Dique de
Tororó, constantes do projeto original do estádio, o
que dará maior ventilação e uma bela visão externa
para o Dique.
Inaugurada em 1951, a Fonte Nova foi implodida
em 2009 e totalmente reconstruída, para sediar os jogos
das copas do Mundo e das Confederações. Do total
de investimentos (R$591,7 milhões), R$323,6 milhões
foram financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e R$268,1 milhões são
oriundos do Tesouro estadual. Viabilizada por meio de
uma parceria público-privada, a gestão do estádio será
feita, nos próximos 35 anos, pelas empresas OAS e
Odebrecht, que fizeram a obra e se responsabilizaram
pelos empréstimos junto ao BNDES.
Depois de ficar fechada por seis anos e ser
reconstruída, a Fonte Nova foi reaberta no dia 8 de
abril, com o jogo Bahia e Vitória, que recebeu um
público de 42 mil pessoas. O novo estádio passou
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bem pelo teste inaugural, sem registro de ocorrências
graves dentro e fora dele. Os acessos fluíram bem,
sem filas, e os torcedores elogiaram temas como
segurança, estacionamento, acessibilidade, conforto
e, principalmente, distância entre a arquibancada e
o campo. Desde a sua reabertura, já foram realizados, na Fonte Nova, dez jogos de futebol e quatro
eventos não esportivos.
Durante a visita, as duas comissões verificaram
que uma pequena falha na lona que cobre o estádio –
o que serviu de alarde em todo o Brasil, como se algo
muito grave tivesse acontecido – cedeu com as fortes
chuvas ocorridas na madrugada de segunda-feira, em
Salvador, e já estava sendo prontamente reposta, sem
representar danos ou preocupações para a segurança do estádio.
Ficamos muito bem impressionados com o que
vimos. O estádio está bem construído, com uma boa
estrutura administrativa e em condições de receber 55
mil torcedores confortavelmente instalados. A acessibilidade é condizente com o tamanho do estádio e
seus equipamentos e instalações podem ser utilizadas
também para grandes eventos, como shows e eventos
empresariais e corporativos.
A nossa única preocupação é com o sistema
de transporte por ocasião da realização dos megaeventos. Notamos que no trajeto do aeroporto para a
Fonte Nova, pela Avenida Paralela, houve um brutal
congestionamento. A explicação que recebemos é
que houve uma forte enxurrada, que teria provocado em toda a cidade de Salvador muita dificuldade
no deslocamento de veículos individuais e coletivos.
Achamos que, para evitar tais inconvenientes e desconforto para os turistas que se deslocarão do aeroporto para o estádio durante os eventos desportivos,
deveriam ser feitas ações de mobilidade urbana, a
exemplo do término das obras do metrô, iniciadas há
13 anos, e que agora vão ser retomadas, por conta
de um acordo entre a Prefeitura Municipal de Salvador e o Governo Jaques Wagner.
Pudemos destacar a diferença do preço notável
da obra da Fonte Nova, principalmente com o Estádio
Nacional de Brasília, que, logicamente, é um estádio
maior, mas que custou o dobro daquilo que custou a
obra do estádio de Salvador. Mas só os auditores do
Tribunal de Contas da União poderão avaliar melhor
essa comparação, e os seus Ministros, como também
os órgãos de fiscalização que estão à disposição, para
fazerem o controle da execução dessas obras, visando
os megaeventos em todo o Brasil.
Ao concluirmos essa primeira fase de visitas
aos seis estádios que sediarão a Copa das Confederações, escolhemos como o mais funcional, o mais
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bonito, possivelmente do ponto de vista visual, aquele
que mais chama atenção, a Arena Pernambuco, que
foi construída a 36 quilômetros de Recife, na cidade
de São Lourenço da Mata. Consideramos que, do
ponto de vista da beleza arquitetônica, da qualidade
e do preço, a Arena Pernambuco realmente se destaca. Temos que fazer justiça a essa obra magistral,
que foi construída com a participação do Governo do
Estado e com a parceira da Prefeitura de São Lourenço da Mata.
Visitamos também as obras de reforma e ampliação do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, reforma
do terminal de passageiros, reforma e ampliação do
pátio e construção de uma nova torre de controle, com
65 metros de altura, a maior do País, nas quais estão
sendo investidos R$140 milhões.
O Superintendente Regional do Centro-Leste da
Infraero, José Cassiano Ferreira Filho, e o Superintendente do Aeroporto de Salvador, Manoel Henrique
Bandeira, explicaram aos Parlamentares que, com a
conclusão das obras previstas para dezembro de 2013,
e janeiro de 2014, no caso do Terminal de Passageiros,
o aeroporto ganhará mais 37 posições para estacionamento de aeronaves, sendo 9 para Jumbos, passará
dos atuais 58 balcões de check-in para 78 balcões,
haverá a substituição de todas as esteiras de check-in e restituição de bagagens, deixando o aeroporto
preparado para receber 12,9 milhões de passageiros
por ano, superior à demanda prevista para 2014, que
é de 10,8 milhões de passageiros.
Nós achamos que as obras no Aeroporto de
Salvador estão sendo executadas com muita competência e eficiência, dotando-o de uma infraestrutura
extraordinária.
No segundo semestre, após a Copa das Confederações, a Comissão de Desenvolvimento Regional
e Turismo e também, naturalmente, a Comissão de
Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, voltaremos às visitas a outras arenas que serão utilizadas
apenas na Copa do Mundo, como as de Manaus, São
Paulo, Cuiabá, Porto Alegre, Curitiba e Natal.
Outro registro, Sr. Presidente, que gostaria de
fazer é que o Dr. José Cassiano Ferreira Filho, o Superintendente Regional da Infraero, nos informou que,
dentre os aeroportos que serão ampliados, está o de
Aracaju, a capital do meu querido Estado de Sergipe,
onde serão investidos mais de R$300 milhões, visando
a ampliação da pista, a construção de um novo terminal, a modernização do acesso àquele aeroporto, com
a participação do Governo Marcelo Deda, e também
o desbaste do morro do Urubu – será feita uma redução em seu tamanho para proporcionar a descida de
aeronaves de maior porte. Portanto, está de parabéns
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o Estado de Sergipe pelas obras que serão iniciadas
dentro em pouco. A licitação já está sendo providenciada pela Infraero. No dia 15 de junho, essas licitações
já serão do conhecimento público.
Por fim, Sr. Presidente, queria parabenizar o Presidente da Comissão de Educação, o Senador Lindbergh, e o Relator do projeto do Plano Nacional de Educação, Senador José Pimentel, por terem apreciado
hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE),
numa primeira instância, esse Plano, que, certamente,
vai repercutir de forma favorável para a melhoria do
sistema educacional em nosso País.
Várias decisões foram tomadas como, por exemplo: universalizar, até 2016, a educação infantil na
pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos
de idade e ampliar a oferta de educação infantil em
creches de forma a atender, no mínimo, 50% das
crianças de até três anos; universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de seis
a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos
concluam essa etapa na idade recomendada, até o
último ano de vigência deste PNE; universalizar, até
2016, o atendimento escolar para toda a população
de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de
vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no
ensino médio para 85%; universalizar, para a população de quatro a 17 anos, o atendimento escolar aos
estudantes com deficiência...
Enfim, Sr. Presidente, são várias as medidas que
vêm contidas nesse Plano Nacional de Educação, que
ainda passará pela Comissão de Justiça e também
pela Comissão de Educação. E, lá, nós estaremos
presentes não só para aprovar, como também para
discutir e até emendar, se for necessário, esse Plano
Nacional de Educação.
Nós ainda temos no Brasil, Sr. Presidente – já
estou encerrando –, pelo menos 13 milhões de analfabetos. São pessoas que não sabem fazer nem um
bilhete, não sabem contar, não sabem aritmética, não
sabem interpretar um texto.
E o Plano Nacional de Educação, proporcionando
alternativas como, por exemplo, aplicação dos recursos
provenientes dos nossos royalties em favor do sistema
educacional, será uma verdadeira revolução no nosso
País e dará a nossa juventude o direito de construir o
seu futuro, participando de escolas de boa qualidade;
fará de nossas crianças futuros cientistas, futuros doutores, políticos voltados para a transparência, para o
desenvolvimento e o progresso do nosso País.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento.
E concedo a palavra ao ilustre Senador…
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O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Presidente, pela ordem.
Estamos nos aproximando das 17 horas. A Ordem do Dia, pelo Regimento, como bem sabe V. Exª,
deve começar às 16 horas.
Há na pauta duas medidas provisórias.
Em mais uma delas, aquilo que era um tema
único se transformou em nada menos do que 18
itens nos já conhecidos contrabandos que o Governo
faz ao trazer temas diversos e múltiplos misturados
numa só medida, além da expectativa que delegados
e delegadas estão tendo com a votação do Projeto
de Lei nº 132.
A indagação que faço a V. Exª é se teremos Ordem do Dia hoje, até em respeito aos Senadores que
se encontram no plenário, mas também em respeito
aos delegados e àqueles que nos acompanham com
suas presenças honrosas neste instante, para que
possamos ter a manifestação da Mesa sobre o horário
do início da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Pois bem, Senador Cássio Cunha Lima.
A informação que eu tenho do Vice-Presidente
desta Casa é de que neste momento se encontra em
reunião com os demais líderes e que dentro de mais
alguns minutos ele retornará à Presidência desta Casa
para dar andamento à Ordem do Dia.
Eu acredito que dentro de mais uns cinco minutos ele esteja assumindo a Presidência e cumprirá
essa ordem.
Muito obrigado.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Ataídes, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, hoje completa um ano na Embaixada do
Brasil em La Paz com o Senador Roger Pinto asilado,
configurando, com o tratamento a ele oferecido pelo
governo boliviano e em razão da passividade do Governo brasileiro diante dos fatos, um cenário de afronta
à liberdade de expressão, aos direitos humanos e ao
Estado de direito democrático.
Impedido de falar, impedido de receber visitas,
impedido de ver o sol. Há um ano sem tomar sol está o
Senador Roger Pinto, oposicionista da Venezuela. Está
asilado, está recluso, é uma espécie de prisioneiro em
razão do seu comportamento libertário na oposição,
denunciando ilícitos praticados por autoridades do seu
país, com um Poder Judiciário sem independência,
submisso às ordens impostas pelo Poder Executivo
daquele país. Um ano é o calvário do Sr. Roger Pinto,
Senador eleito pelo povo da Bolívia.
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Semana passada, interpusemos petição junto à
Organização dos Estados Americanos. Apelamos para
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos na
esperança de que uma ação além dos países possa
significar o salvo-conduto para que, sem risco e em
segurança, o Senador Roger Pinto possa deixar a Bolívia e chegar até o Brasil.
As últimas informações dão conta, Senador Ataídes, de que há um movimento para que o salvo-conduto
seja concedido e o Senador seja transferido para Lima,
no Peru. Seria uma forma de evitar que o Presidente Evo Morales sofresse uma derrota; aceitasse esta
espécie de imposição, como se isso fosse imposição
e não fosse apenas o respeito à convenção que estabeleceu os direitos dos asilados, convenção celebrada
com a participação do Brasil e da Bolívia.
Portanto, hoje completamos um ano desse calvário do Senador Roger Pinto. A petição encaminhada
à Comissão Interamericana de Direitos Humanos ainda não mereceu resposta porque não houve tempo, e
nós reconhecemos isso. Mas há esta movimentação
favorável ao salvo-conduto, desde que o destino seja
o Peru e não o Brasil. Que seja assim, mas que o Senador possa ser liberado em segurança.
Nós não podemos nos esquecer também de que
esse fato caminha paralelamente a outro fato. Saiu da
mídia brasileira, mas há brasileiros presos na Bolívia.
São doze. Foram presos. Todos conhecem o episódio,
em que cenário foram presos e em que circunstâncias
se encontram detidos. Nós já nos referimos a essa prisão como sequestro. Foram sequestrados pelo Governo
boliviano, supostamente como revide ao ato do Brasil
de acolher em sua Embaixada em La Paz o Senador
Roger Pinto, considerado inimigo do Governo boliviano, pelas denúncias que apresentou no Parlamento
daquele país, especialmente contra determinado Ministro envolvido com o narcotráfico.
Nós estamos aguardando que o Governo brasileiro adote providências mais eficazes em relação aos
brasileiros presos na Bolívia. Nós sabemos em que
circunstâncias eles foram detidos e sabemos também
que o Governo do nosso País não adotou uma postura
rigorosa em relação a esse comportamento inusitado
do Governo da Bolívia em relação aos nossos irmãos
brasileiros.
Eu tinha que fazer este registro, Sr. Presidente, e manifesto esperança de que a Comissão Interamericana da Organização dos Estados Americanos adote providências não apenas em relação ao
Senador Roger Pinto, mas também em relação aos
brasileiros sequestrados, que se encontram num
presídio de Oruro, no interior da Bolívia. Esperamos
porque petição a favor desses brasileiros também
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foi protocolada junto à OEA pela advogada que os
representa nessa causa.
Aproveito também, Sr. Presidente, para prestar
contas de outra atividade que venho desenvolvendo
há algum tempo nesta Casa, mais precisamente desde 2004.
Denunciamos a utilização das loterias da Caixa
Econômica Federal como mecanismo de lavagem de
dinheiro. A denúncia que apresentamos desta Tribuna
há vários anos teve como consequência a instauração
de um inquérito.
Há poucos dias, utilizando-nos da legislação vigente, que permite acesso a informações, protocolamos requerimento ao Ministério da Justiça solicitando
informações sobre a existência de inquéritos dessa
natureza, se o inquérito está em curso, se há providências judiciárias adotadas para responsabilizar eventuais
envolvidos no crime de lavagem de dinheiro através
das loterias da Caixa Econômica Federal e também
a investigação em relação à suposta manipulação de
resultados das loterias.
A resposta, Sr. Presidente, dá conta de que há
um inquérito instaurado para apurar múltiplos prêmios
lotéricos recebidos irregularmente, conforme dados
disponíveis. Trata-se do IPL nº 1.352, que está na 2ª
Vara Especializada da Justiça Federal.
Portanto, essa é a resposta que recebemos do
Ministério da Justiça. O inquérito foi instaurado, as
investigações estão em curso, e nós aguardamos a
finalização desses procedimentos para que se possa
ter uma resposta em razão das denúncias da maior
gravidade que foram apresentadas desta tribuna.
Reporto-me ao fato.
Solicitamos informações do Coaf. O Coaf encaminhou informações sigilosas, dando conta de que
vários ganhadores, surpreendentemente, foram premiados inúmeras vezes. Um deles, premiado mais
de 500 vezes, recebeu mais de 500 prêmios da loteria, das loterias! Um outro, 327 vezes! Um outro,
vários prêmios no mesmo dia, em vários Estados da
Federação!
Obviamente são indícios visíveis de lavagem de
dinheiro, utilizando o mecanismo das loterias administradas pela Caixa Econômica Federal.
Isso não pode ficar sem resposta, isso tem que
ter consequência. Há que se investigar, sim, para identificar os responsáveis por esses danos ao País e,
obviamente, para chegarmos à responsabilização civil e criminal dos envolvidos, uma das razões de nos
colocarmos contrários à PEC nº 37, em tramitação na
Câmara dos Deputados.
Essa PEC nº 37 não subtrai apenas prerrogativas do Ministério Público; subtrai, por exemplo,

Quarta-feira 29

395
30807

prerrogativas do Coaf. Se a PEC nº 37 estivesse em
vigência, nós não teríamos as informações do Coaf
que nos possibilitaram denunciar irregularidades nas
loterias da Caixa Econômica Federal, ensejando a
oportunidade dessa investigação, que há de cumprir
o papel do combate à corrupção, aos ilícitos que são
praticados, especialmente, neste caso, o ilícito da
lavagem de dinheiro.
É por essa razão que nós nos opomos à aprovação da PEC nº 37, que é um atentado aos interesses
nacionais, sobretudo de moralização da atividade pública brasileira, porque temos a exata noção da importância desses mecanismos de investigação no combate
ao crime organizado e à corrupção na administração
pública do País. (Palmas.)
Não há dúvida de que todos nós...
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Um minuto, Senador.
Pediria aos nobres aqui presentes que não se
manifestassem durante a fala do nosso Senador Alvaro Dias.
Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Presidente.
Em que pese o fato de o aplauso ser sempre
um estímulo, nós temos que respeitar o Regimento
da Casa. Agradecemos as manifestações dos nossos visitantes.
Vou concluir, Presidente, afirmando que é essencial para o Brasil preservar todos os mecanismos
disponíveis para o enfrentamento da corrupção, sobretudo na administração pública brasileira.
Se há aqueles que ousam estimar em mais de
US$80 bilhões por ano o prejuízo com a corrupção
no Brasil, nós afirmamos que é impossível avaliar o
tamanho do rombo promovido pelos atos ilícitos praticados. Por isso, ao invés de reduzirmos as forças
dos mecanismos legais e investigatórios, temos que
preservá-los e fortalecê-los.
Por isso, não à PEC nº 37 é a palavra de ordem
nesse momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Cumprimento V. Exª e coaduno que a
corrupção em nosso País é realmente maldita, é malvada; ela mata o nosso povo.
Com a palavra, a Senadora Ana Rita, pelo tempo regimental.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes
da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, público que nos acompanha da tribuna de honra – é um
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prazer recebê-los aqui hoje –, venho a esta tribuna,
Sr. Presidente, para saudar a realização da I Semana
Nacional dos Povos Ciganos, em celebração ao Dia
Nacional dos Ciganos, comemorado na última sexta-feira, 24 de maio.
Cerca de 300 representantes de comunidades
ciganas de 19 Estados e do Distrito Federal estiveram acampados no Parque de Exposições Granja do
Torto, aqui em Brasília, para participar das atividades.
Tive a grata satisfação de visitar o acampamento,
na última terça-feira, dia 21, onde reafirmei meu apoio
à luta dos povos ciganos.
Como Presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal,
coloquei a Comissão à disposição das suas reivindicações e bandeiras. Parabenizei, ainda, a iniciativa, que
considero fundamental para o combate ao preconceito
e à discriminação, além de ser importante instrumento
para a conquista de direitos e fortalecimento da cidadania do povo cigano no Brasil.
O evento debateu as atuais políticas públicas,
valorizou e deu visibilidade à sua cultura e diversidade, além de ter buscado a ampliação da interlocução das lideranças tradicionais ciganas com o
Estado brasileiro.
A semana foi uma iniciativa das entidades ciganas
Associação Internacional Maylê Sara Kalí, Associação
Internacional de Cultura Romani do Brasil, Associação
Nacional das Etnias Ciganas, Associação da Preservação da Cultura Cigana do Paraná e Centro de Estudos
e Discussão Romani, Leshjae Kumpanja, em parceria
com os Governos Federal e do Distrito Federal.
Na programação estiveram inclusas a Plenária
Nacional dos Povos Ciganos, a Conferência Livre da
Cultura e oficinas de acesso às políticas públicas e
prestação de serviços.
Foram emitidos cartão SUS, certidões de nascimento e carteira de identidade, além da prestação
de serviços de saúde. Durante toda a semana, houve
apresentações de teatro, dança, música e exposição
fotográfica, que enalteceram a cultura e os costumes
do povo cigano no Brasil.
Iniciativas como essa são muito importantes para
a superação de desigualdades e de preconceitos que
historicamente foram se sedimentando na sociedade
brasileira com relação aos ciganos e ciganas, muitas
vezes identificados no imaginário popular pelos estereótipos de ardilosos, trapaceiros e até mesmo ladrões
de crianças.
Sabemos que mesmo o Brasil sendo um país caracterizado por uma grande diversidade racial e étnica,
é muito presente ainda na nossa cultura elementos de
preconceito e discriminação que afetam diretamente
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diversos segmentos sociais, entre os quais inclui-se
o povo cigano.
Essa estigmatização passa muitas vezes pelo
próprio olhar do Estado e cria poderosos obstáculos
para que essas populações possam de fato acessar
serviços e direitos. Entre os efeitos mais nefastos para
a exclusão e a segregação estão a invisibilidade e o
desconhecimento.
Por isso, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui reafirmar a importância de que os levantamentos feitos
pelos órgãos de pesquisa de Estado incluam os critérios de raça e etnia, pois esses são imprescindíveis
para revelar as condições de vida dos diferentes grupos
populacionais, além de desempenhar papel central na
geração de subsídios para uma melhor compreensão
dos efeitos do racismo e para o aprimoramento das
políticas públicas.
Apesar dos avanços obtidos nessa área, ainda
persistem importantes desafios. As categorias atualmente utilizadas para coletar dados sobre raça e etnia
no Brasil mantêm na invisibilidade importantes grupos
populacionais, e o povo cigano é um deles.
Segundo informações da Associação Internacional Maylê Sara Kalí, somente no ano de 2009, a
Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic),
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), incluiu uma pergunta sobre a existência
de acampamentos ciganos no Município e sobre a implementação de políticas públicas voltadas para este
grupo da população.
A Munic 2009 revelou a existência de 290 acampamentos ciganos em Municípios distribuídos em 21
unidades federativas. Em 2011, em uma nova rodada
dessa pesquisa, foram identificados 291 acampamentos ciganos localizados, da mesma forma, em 21 unidades federativas. Em 2009 e 2011, a Munic revelou
uma maior presença desses acampamentos em Municípios com população de 20 a 50 mil habitantes e
com uma maior concentração nos Estados da Bahia,
Minas Gerais e Goiás.
Na pesquisa de 2011, a Munic revelou que somente 40 dos 291 Municípios com acampamentos ciganos desenvolviam políticas públicas para este grupo
étnico, o que corresponde a apenas 13,7% do total de
Municípios identificados.
Em nível federal, conquistamos importantes avanços, a exemplo da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais,
criada a partir do Decreto nº 6.040, de fevereiro de
2007, que contempla os povos ciganos, além de outros programas oferecidos às comunidades ciganas,
como Minha Casa, Minha Vida, Luz para Todos, Tarifa
Social de Energia Elétrica, Educação Itinerante, Pro-

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIOANAIS
DO SENADO
FEDERAL

grama Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), Programa Saúde da Família (PSF)
e Brasil Sorridente, entre tantos outros.
É necessário que os avanços da política praticada em nível federal também sejam reproduzidos pelos
Estados e Municípios.
Por fim, Sr. Presidente, ressalto a importância de
o Estado reconhecer a peculiaridade desse povo, que,
segundo o IBGE, se subdivide em pelo menos três
etnias no Brasil: Calon, Rom e Sinti, cada uma delas
com línguas, culturas e hábitos próprios.
As políticas públicas devem ir ao encontro, valorizar e potencializar essa diversidade dos povos ciganos,
que são detentores de um conhecimento tradicional e
muito rico, transmitido geração a geração, tendo uma
organização social muito forte em torno da família.
Sabemos que a peculiaridade...
(Soa a campainha.)
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – ... da cultura
e do modo de viver do povo cigano se choca muitas vezes com valores hegemônicos da sociedade brasileira,
restando ao Estado o papel de mediador de conflitos
e garantidor da diversidade humana.
É preciso que sejam respeitadas as tradições,
costumes e as religiões, dado que a liberdade é uma
das características fundantes da cultura cigana.
Por fim, é fundamental que nas políticas públicas
sejam observadas a garantia da liberdade de locomoção, para aqueles povos que ainda são nômades,
estando previstas políticas diferenciadas de acesso à
educação, saúde, trabalho e moradia.
Gostaria, Sr. Presidente, de aproveitar a ocasião
para registrar o Dia Internacional de Luta pela Saúde
da Mulher e o Dia Nacional de Redução da Mortalidade
Materna. Sem dúvida, essa é uma data que merece
toda a nossa consideração.
Importante destacar que o Brasil tem obtido vitórias importantes nessa área. Nos últimos 20 anos,
reduzimos em mais da metade a mortalidade materna,
com uma queda expressiva de 55,3%, conforme dados
do Ministério da Saúde.
Apenas de 2010 para 2011, a queda foi de
8,5%, sem dúvida, um avanço, em consequência
da realidade de melhoria da atenção obstétrica e
da Atenção à Saúde Integral da Mulher nos Estados e Municípios.
Esses dados, Srªs e Srs. Senadores, demonstram o empenho do Brasil e do nosso Governo em
ampliar e melhorar cada vez mais o direito das mulheres a uma saúde integral com mais autonomia,
acesso e qualidade.
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Sr. Presidente, finalizo meu discurso – o senhor
está me concedendo mais alguns minutos –, trazendo o
depoimento de uma jovem cigana que conversou comigo durante a minha visita ao acampamento na semana
passada. Ela dizia que, em uma das cidades de Goiás,
no acampamento, procurou a escola e se matriculou. Só
que, na escola, ela sofreu tanto preconceito por parte
dos coleguinhas e dos professores que não conseguiu
se manter na instituição. Primeiro, quando algo sumia
da bolsa das crianças, a primeira pessoa a ser acusada era ela, por ser a cigana da sala de aula. Quando
alguma coisa sumia da sua própria bolsa, a professora
dizia: “Olhe melhor. Talvez você não tenha procurado
direito”. E quantas vezes ela sofreu agressão física
dos colegas de escola, sem que houvesse, por parte
da direção da escola, qualquer manifestação em sua
defesa, a ponto de sua mãe ter de pagar R$2,00 por
dia a outra criança para que fizesse companhia a ela
durante o tempo em que permanecia na escola! Mas
a situação chegou a tal ponto que ela não aguentou
e saiu da escola. Hoje, é uma moça com 15 anos de
idade que não teve a oportunidade nem as condições
necessárias de se manter na escola.
Eu trago esse exemplo para ilustrar o quanto a
população cigana, assim como a indígena, ainda sofre...
(Soa a campainha.)
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – ... muito
preconceito em nosso País, por falta de um olhar atento não só das pessoas, mas também de profissionais
que atuam nos Poderes Públicos e, neste caso, nas
escolas públicas do País.
É lamentável que isso tenha acontecido. Esperamos que esse seja um caso pontual e que não se
repita em outras cidades brasileiras.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada pelo tempo que me foi concedido.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Cumprimento V. Exª e concedo a palavra ao Senador João Capiberibe, do PSB do Amapá.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, senhores
e senhoras, seguidamente eu tenho subido à tribuna
para falar de um tema, e eu estou me tornando repetitivo, e vou continuar sendo. Trata-se de uma lei votada pelo Senado, aprovada pela Câmara e sancionada
pelo Presidente da República, que torna obrigatória
a exposição, em tempo real, de todas as receitas e
despesas públicas.
Assim que cheguei ao Senado, em 2003, apresentei essa proposta, porque considero que o nosso
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País tem um problema grave: nós sofremos de um mal
congênito, há um vírus da corrupção espalhado na vida
pública brasileira. E não se trata de desvio de conduta
pessoal; trata-se de um problema sistêmico.
A corrupção é um sistema que precisa ser
combatido com outro sistema. E nós apresentamos
um projeto de lei criando um sistema preventivo e
inibidor da corrupção. Essa lei que estabelece, com
clareza, com definições claras, veio de uma experiência prática: eu fui Governador do meu Estado
por dois mandatos e, no final, no início da década,
em 2002, nós conseguimos fazer o link do sistema
informatizado de administração orçamentária e financeira do Estado do Amapá e tirar diretamente
as informações das notas de empenho para a rede
mundial de computadores.
Ora, se nós conseguimos isso lá atrás, no início
da década, num Estado periférico, onde eu diria que
a tecnologia não é tão avançada, 11 anos depois,
não há como justificar que todos os entes públicos
deste País ainda resistam ao cumprimento dessa
lei. Trata-se da Lei Complementar 131, é uma lei que
complementa a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei
nº 101, de 2000.
A lei é clara e estabeleceu prazos para os entes
públicos brasileiros. Ela foi sancionada no dia 27 de
maio de 2009. E, aliás, há uma curiosidade: quando
essa lei foi aprovada, Senadora Vanessa, V. Exª era
Deputada e fazia parte da Frente de Combate à Corrupção. Aliás, essas frentes, como a Frente de Combate à Corrupção da Câmara Federal, contrariam essa
generalização de que todos os políticos são iguais.
Colocam-nos todos na vala comum da desonestidade. No entanto, na Câmara e no Senado, nós temos
grupos que se organizam em frentes de combate, por
exemplo, no caso, à corrupção.
Em 2008, nós tivemos um caso grave e escandaloso na Câmara Federal, o caso das passagens aéreas,
em que não havia critérios e os Parlamentares distribuíam essas passagens aéreas a seu bel-prazer. A partir
desse escândalo, esse grupo de combate à corrupção
escolheu aqueles projetos mais efetivos na inibição e
no combate à corrupção, e o projeto de minha autoria
terminou tendo destaque e foi, finalmente, aprovado
pelo Plenário da Câmara, em abril, início de maio – na
verdade, no dia 6 de maio de 2009 – e sancionado pelo
Presidente da República no dia 27 de maio.
E a lei estabelece prazos diferenciados para os
entes públicos: um ano para o Governo Federal, para
o Judiciário e para os Legislativos, também para os
Estados e as assembleias legislativas e para as prefeituras acima de 100 mil habitantes. Então, esse um
ano venceu lá atrás, em 27 de maio de 2010. Dois anos
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para as prefeituras entre 50 mil e 100 mil habitantes,
e quatro anos para as prefeituras com menos de 50
mil habitantes, que venceu ontem, Senadora Vanessa.
Ontem, venceu o prazo para que todas as prefeituras
– e elas são 4.958 prefeituras com menos de 50 mil
habitantes – começassem a cumprir a Lei Complementar nº 131, a Lei da Transparência.
E é bom que se diga, é importante, porque, na
esteira da Lei Complementar nº 131, o Congresso aprovou a Lei de Acesso à Informação, e há uma diferença
básica entre as duas leis.
A Lei de Transparência obriga a exposição na Internet dos gastos, das receitas detalhadas e das despesas detalhas. A Lei de Acesso à Informação permite
que o cidadão recorra e solicite a informação que julgar necessária. Portanto, esta é a grande diferença: a
Lei da Transparência torna obrigatório. Ontem venceu
o prazo – vou fazer uma paralisação aqui – para que
4.958 Municípios deste País estivessem com as suas
contas na Internet.
Senadora Vanessa.
A Sra. Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Eu quero dizer a V. Exª que não apenas a Deputada
Janete Capiberibe foi uma grande lutadora – o senhor
não estava aqui naquele momento – a favor da aprovação daquela Lei. E, em todas as atividades em favor da
aprovação da Lei, eu procurava estar presente, porque
eu entendia a importância do seu projeto, que hoje,
como V. Exª fala, é lei. E é uma das principais leis que
temos no Brasil, porque a ética não é uma bandeira de
luta; a ética deve ser um princípio de cada brasileiro, de
cada brasileira, principalmente daqueles que ocupam
importantes cargos públicos, Senador Capiberibe. E
quero dizer também que nós fomos convidados para
o ato da sanção da Lei pela Presidência da República.
Eu fui lá também; V. Exª não lembra – acho que estava lá. Foi um ato bonito. O Presidente da República
à época não apenas a assinou, mas também fez um
ato para mostrar para a imprensa brasileira o quanto a
valorizava. Eu creio que a melhor forma, Senador Capiberibe – por isso cumprimento V. Exª –, de combater
a corrupção é a transparência. Olha aqui no Senado
como está, tudo é transparente. Entre no site e veja
quanto o Senador ganha, para onde o Senador viaja,
o que o Senador fez, o que deixou de fazer. É importante que tenhamos esse grau de transparência em
todos os níveis, em todos os órgãos do serviço público,
Senador. E vamos ter que avançar. Avançar sabe para
onde? Para as entidades que não são públicas, mas
que também trabalham com recursos públicos. Elas vão
precisar mostrar ao povo brasileiro, à sociedade brasileira como aplicam, como gastam os recursos. Então,
eu o cumprimento muito por essa sua luta, que não é
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apenas de discursos, e a aprovação do seu projeto,
que hoje é lei, é prova disso. Então, acho que o Brasil
é muito agradecido a V. Exª, Senador. Agora é lutar,
e a imprensa tem feito bem esse papel, para que os
Municípios cumpram a lei; não só os Municípios, mas
alguns Estados que não cumprem também da forma
como deveriam. Parabéns, Senador!
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Muito obrigado, Senadora.
Agora, Senadora Vanessa, precisamos dar um
passo adiante. É claro que nós temos que velar pela
qualidade da informação que está sendo disponibilizada nos portais de transparência. Mas a sociedade
tem de acordar para a existência, hoje, de informações
verídicas. As informações do Governo Federal, as informações disponíveis nos portais de transparência
são verídicas, são verdadeiras, não há o que duvidar.
Foi-se o tempo das dúvidas.
Como nós temos duas leis, uma que obriga e
outra com que você pode pedir a informação, em
caso de dúvida, a gente pode acionar e pedir a informação. A Lei de Acesso à Informação não exige
que você explique para que você quer a informação.
O cidadão tem o direito. O Estado é sustentado pela
contribuição de todos.
Eu diria que, se a corrupção é institucional, é
sistêmica e corrói as esperanças da sociedade brasileira – essa é a grande verdade –, a única forma
de combatê-la é com outro sistema inibidor desse
processo.
Portanto, nós temos de fazer um esforço enorme para cobrar, exigir. Se o prefeito, o governador, o
gestor público, o presidente do Tribunal de Justiça, de
Contas, o presidente da assembleia não cumprem a
lei, nós temos de acionar, nós temos de exigir, na Justiça, o cumprimento da lei. Nós não podemos tirar por
menos, até porque a informação é básica.
Eu, ainda há pouco, vindo para cá, estava no táxi
ouvindo a CBN, em que o motorista ligou. Noticiava-se
que ontem foi o último dia para que os 4.958 Municípios
expusessem as suas contas na Internet.
O presidente da Associação de Municípios estava explicando a dificuldade que os Municípios têm,
por falta da tecnologia necessária, para cumprir aquilo
que a lei determina. De um lado, ele tentava justificar
os Municípios que ainda não cumpriram a lei; de outro
lado, o presidente da Organização Não Governamental
Contas Abertas, Gil Castelo Branco, contestava essa
informação.
No País, hoje, não há como explicar que não é
possível colocar uma página na Internet, em qualquer
região do País.
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Eu sou de uma das regiões mais isoladas deste
País. Eu sou do Amapá, da margem esquerda do Rio
Amazonas. Eu posso não chegar de carro, atravessar
o rio de carro, mas Internet, não há como negar que,
com um rádio, você pode ter um bom acesso à Internet. Pode até custar caro.
E eu dou o meu exemplo. Na minha casa – eu vivo
em um bairro afastado –, não há provedor de Internet.
Para se ter um provedor de Internet, tem que ter rádio.
Pago um pouco mais caro, mas tenho Internet, tenho
um blog. Eu alimento o meu blog, alimento um site.
Hoje, um sistema de rádio deve custar, no máximo, R$300,00 ou R$500,00, no Município mais distante
deste País. Então, não há como justificar.
A verdade é que alguns Estados acordaram para
a necessidade – esta é a grande notícia – de auxiliar
os Municípios no cumprimento da lei, porque há penalidade. A lei estabeleceu penalidade.
Ora, em nosso País, lei que estabelece penalidade já não é cumprida... No Brasil, há um ditado que
diz que há lei que pega e lei que não pega. A própria
Lei Seca, em alguns Estados, não pegou; em outros,
a lei é cumprida rigorosamente.
Aqui nós temos alguns Estados, como Minas Gerais, que estão apoiando os Municípios nesse sentido.
Minas Gerais criou um programa chamado Minas Aberta, para poder auxiliar os Municípios a cumprir a lei.
Este levantamento aqui foi feito pela ONG Contas Abertas.
O Estado de São Paulo também tem um sistema
chamado Transparência Paulista.
O Governo do Espírito Santo – eu estive lá na
segunda-feira da semana passada, numa reunião com
mais de 50% dos prefeitos do Espírito Santo, junto
com o Governador Renato Casagrande, fiz uma palestra sobre a Lei Complementar nº 131, explicando
aos prefeitos –, o Governador criou lá um sistema para
hospedar as páginas de transparência dos prefeitos
do Espírito Santo.
No Ceará, a Controladoria e Ouvidoria Geral do
Estado também vai auxiliar os Municípios. O mesmo
procedimento está em curso no Piauí e no Rio Grande do Norte.
E também eu tenho a satisfação de comunicar
a esta Casa que, no seminário Por um Brasil Transparente, realizado na semana passada, no Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem
decidiu criar uma Comissão Nacional de Controle Social dos Gastos Públicos e está orientando as suas
seccionais, no País todo, para auxiliar a cidadania a
exigir o cumprimento da lei.
Há algo, neste País, que é decisivo: para colocarmos o Brasil na modernidade, no Terceiro Milê-
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nio: é fundamental que cumpramos a lei. Portanto,
essa decisão da Ordem é fundamental para que a
Lei Complementar nº 131, a Lei da Transparência,
seja cumprida.
Finalizo as minhas palavras destacando a ação
do Governador do Amapá, Camilo Capiberibe, que,
muito em breve, vai colocar, de maneira detalhada, a
contribuição do cidadão. Nós todos aqui pagamos impostos. Se há algo que atinge a todos, são os impostos.
Onde quer que esteja um brasileiro ou uma brasileira, ele ou ela estão pagando impostos, contanto que
esteja dentro do Brasil. Só que nós não definimos na
Lei Complementar nº 131 como seria o detalhamento
dos impostos na Internet. E o Governador decidiu, então, que, a partir da semana que vem, ele vai colocar
o IPVA com o nome dos contribuintes, para que todos
saibam quem está contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado.
E eu quero ver, no Governo Federal, a minha contribuição do Imposto de Renda, que é recolhida todos
os meses. O Governo Federal terá de fazer isso, sim,
porque a lei estabelece, de forma pormenorizada, a
receita. E eu espero poder acompanhar o pagamento
dos meus impostos no site da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Sr. Presidente, era isso.
Muito obrigado pela sua tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Senador João Capiberibe, cumprimento
V. Exª por esse belíssimo pronunciamento.
Eu me coaduno com V. Exª no sentimento de
que a corrupção em nosso País é uma coisa danosa,
é uma coisa que mata o nosso povo. Uma vez esse
dinheiro desviado dos cofres públicos, evidentemente, vai faltar recurso para a saúde, para a educação,
para a segurança. E, para mim, a falta de transparência é, a princípio, a causa maior, pois, uma vez que
os Entes federados não dão transparência dos seus
números, fica muito fácil ocorrer essa famosa corrupção. Eu digo sempre que ela mata mais que qualquer
guerra no mundo.
Há um número aproximado: R$70 bilhões seria
o montante dessa danosa, dessa maldita e malvada
corrupção, que mata o nosso povo.
Concedo a palavra ao ilustre Senador Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Sr. Presidente, é para saber de V. Exª se vai
haver Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Vai sim.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Com revisão do orador.) – Eu estou perguntando
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pelo avançado da hora, já são 17h48min. Contudo, eu
acredito que se houver Ordem do Dia será para votarmos autoridades, visto que a pauta está trancada.
Ainda que se desobstrua a pauta e levando em consideração as afirmações do Presidente da Casa, não
vamos votar, aqui, MPs vindas da Câmara dos Deputados, com menos de sete dias para a perda de sua
validade. O presidente disse isso quando da votação
da MP dos Portos e declarou, hoje, pela imprensa,
que cumpriria o acordo. Por isso, não votaremos MPs
com essas características levando em consideração
as palavras empenhadas do presidente desta Casa em
garantir essa conduta do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Acabei de receber a informação, Senador Vasconcelos, de que os Líderes, que estavam
reunidos para discutir um acordo, já o concluíram e
estão a caminho.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Mas há uma decisão do Presidente, que, sentado da cadeira que hora V. Exª ocupa como presidente da sessão, anunciou ao Brasil, solenemente, que
adotaríamos esta postura daquela data em diante. Eu
não acreditei, mas acho que todos aqui acreditaram.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Mas acredito que, em breve, em minutos, o nosso Presidente deve assumir a Presidência
desta Casa e abrir a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Há requerimentos sobre a mesa.
Em votação o Requerimento nº 508, de 2013,
do Senador Sérgio Petecão, que requer licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa, nos termos do
art. 40 do Regimento Interno do Senado, no período
de 5 a 9 de junho de 2013, para desempenhar missão em Lima, Peru, onde representará o Senado Federal na reunião regional da União Interparlamentar
com a Unicef.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Em votação o Requerimento nº 509,
de 2013, do Senador Rodrigo Rollemberg, que requer
licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado, no
período de 9 a 11 de junho de 2013, para desempenhar
missão em Vitória, Espírito Santo, onde participará de
diligência com a Comissão Especial Interna-Modernização do Código de Defesa do Consumidor, conforme
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plano de trabalho desse colegiado, aprovado em 11
de setembro de 2009.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Em votação o Requerimento nº 510,
de 2013, do Senador Inácio Arruda, que requer licença
para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no período
de 29 a 30 de maio de 2013, para representar o Senado no ciclo de debates “Brasil+10: um programa para
avançar nas transformações”, junto à Universidade
Federal de Goiás (UFG), em Goiânia (GO), conforme
art. 40 do Regimento Interno.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Há ,sobre a mesa, o Requerimento nº
517, de 2013, do Senador Eduardo Amorim, por meio
do qual solicita licença dos trabalhos da Casa, no dia
24 de maio de 2013, para representar o Senado Federal
na 17ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), na cidade de Recife (PE).
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 517, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, autorização para ausentar-me dos trabalhos da Casa no dia 24 de maio de 2013,
quando estarei representando o Senado Federal na
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XVII, Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais – UNALE, na cidade de Recife-PE.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2013. – Senador Eduardo Amorim, Líder do PSC.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/PSDB
– TO) – Há, sobre a mesa, o Requerimento nº 518, de
2013, do Senador Eduardo Amorim, por meio do qual solicita licença dos trabalhos da Casa, no período de 5 a 10
de junho de 2013, para representar o Senado Federal na
32ª Exposição Agropecuária Regional de Janaúba (MG).
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 518, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para ausentar-me
dos trabalhos da Casa no período de 5 a 10 de janeiro de
2013, quando estarei representando o Senado Federal na
32ª Exposição Agropecuária Regional de Janaúba – MG.
Sala das sessões, 24 de maio de 2013. – Senador Eduardo Amorim, Líder do PSC.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, as seguintes matérias:
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Os Projetos de Lei da Câmara nºs
30 a 32, de 2013, vão às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania; e de Educação, Cultura e Esporte.
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Sobre a mesa, requerimento que será
lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Pela ordem, tem a palavra a Senadora
Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, queria encaminhar à Mesa uma solicitação para incluir na
Ordem do Dia, em regime de urgência, a votação do
pedido de empréstimo junto ao Banco Mundial pelo
Estado do Rio de Janeiro.
Como votamos essa matéria na Comissão de
Assuntos Econômicos, eu gostaria que a Presidência,
iniciada a Ordem do Dia, incluísse, Presidente Renan
Calheiros, a solicitação de aprovação do pedido de
empréstimo ao Rio de Janeiro.
Faço isso, com muito gosto, em nome do Senador Francisco Dornelles, que me pediu.
Assim, encaminho esse pedido, se for possível.
Sei que V. Exª terá todo o empenho para incluir esse
pedido de empréstimo do Rio de Janeiro na votação
de hoje à tarde.
Muito obrigada.
O Sr. Ataídes Oliveira deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Sem revisão do orador.) – No mesmo sentido da Senadora Ana Amélia, reforço a importância de aprovação desse empréstimo ao Rio de Janeiro no dia de
hoje, porque, na verdade, o prazo expira na próxima
segunda-feira, dia 3.
Como aprovamos o projeto na Comissão de Assuntos Econômicos, quero reforçar o apelo da Senadora Ana Amélia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, apenas para reforçar e agradecer a nossa
Senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul.
O Rio de Janeiro agradece a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria tranquilizar verdadeiramente
a Senadora Ana Amélia, o Senador Lindbergh Farias
e o Senador Eduardo Lopes, pois há consenso para
evoluirmos na Ordem do Dia e votarmos, sem dúvida
nenhuma, esse projeto que autoriza empréstimo ao
Rio de Janeiro.
Há pouco, conversei também com o Governador
Sérgio Cabral, tranqüilizei-o afirmando que deliberaríamos sobre esse assunto e sobre a medida provisória
que está na pauta.
Senador Eduardo Braga, com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma
linha, também solicito a inclusão, na Ordem do Dia de
hoje, de três matérias.
Solicito a inclusão na pauta do Requerimento nº
473, do Senador Aníbal Diniz, que solicita o desapensamento do PLC nº 135, de 2008, que trata de penas
alternativas a crimes de trânsito, para que possa ser
incluído na pauta temática da CCJ na próxima semana, sendo matéria de relevante interesse.
Também solicito a V. Exª inclusão na pauta do
projeto para atender pedido do Ministro Marcelo Crivella, nosso colega Senador, da Secretaria Especial
de Pesca, que estará inclusive em visita oficial a Israel. S. Exª pede a inclusão na pauta do projeto de criação do Dia de Celebração da Amizade Brasil-Israel,
de sua autoria.
Finalmente, Sr. Presidente, solicito a V. Exª que
seja feita a leitura, antes da abertura da Ordem do Dia,
da MP nº 605, para que possa ter início a sua tramitação.
Faço a solicitação, portanto, da leitura da MP nº
605, antes do início da Ordem do Dia, e a inclusão
dos dois projetos na Ordem do Dia de hoje: o requerimento do Senador Aníbal, bem como do projeto do
Senador Crivella, que trata da relação Brasil-Israel,
Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
Senador Eduardo Braga, com relação aos dois
pontos levantados por V. Exª, não havendo objeção do
Plenário, nós os incluiremos na Ordem do Dia. Com
relação à terceira questão, considero que vamos ter
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mais adiante oportunidade para aprofundar a discussão sobre o assunto.
Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente, a Liderança do PMDB se incorpora às
manifestações do Senador Lindbergh, da Senadora
Ana Amélia e de V. Exª com relação à importância da
inclusão do empréstimo do Estado do Rio de Janeiro
na nossa pauta.
Solicita também a V. Exª a inclusão na Ordem do
Dia de requerimento do nosso Líder, Senador Eunício
Oliveira, com moção de congratulações ao colega Senador e Ministro Garibaldi Alves.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro e Senador
Wellington Dias.
Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
mesma linha do Senador Eduardo Braga, com base
no §6º do art. 42 da Constituição, peço a leitura da
Medida Provisória nº 605, que, pelo que colhemos
aqui, foi recebida na Casa no início da tarde hoje, de
tal modo que possamos ter condições de analisar os
procedimentos por V. Exª já anunciados.
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.) – Sr. Presidente, quero também,
nessa mesma linha, fazer um pedido a V. Exª. Sei que
vamos enfrentar agora dias de pauta trancada em função das medidas provisórias – e, após a sua leitura,
a MP nº 605 será mais uma que vamos ter na Ordem
do Dia –, mas eu queria insistir com V. Exª para que
o Plenário pudesse apreciar a emenda constitucional
que trata da prestação de contas por parte daqueles
que aqui são sabatinados.
É o caso de diretores de agências reguladoras
e outros organismos cujos membros temos, aqui, a
oportunidade de escolher, mas, contudo, não temos a
prerrogativa sequer de convocá-los para prestar contas.
Esse tema, inclusive, V. Exª conduziu na Mesa Diretora.
Portanto, peço a V. Exª que inclua, no momento
possível, a apreciação dessa matéria e de duas outras
na nossa pauta.
Uma é o projeto, que nós também já apreciamos
aqui – foi votado na Comissão de Constituição e Justiça sob a condução do nosso Senador Vital do Rêgo,
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–, dos delegados da Polícia Federal, para que nós tenhamos a oportunidade de apreciá-lo.
A terceira matéria tem a ver, Sr. Presidente, com
a segunda universidade da Bahia. Houve uma defasagem para a chegada dos projetos, mas hoje a Dª
Cláudia Lyra nos informava da chegada desse projeto
já à Mesa do Senado. Nós já providenciamos o pedido de urgência para que a Universidade Federal do
Oeste Baiano possa ser apreciada por este Plenário,
em regime de urgência, para permitir, inclusive, a sua
preparação para, quem sabe, em 2014 nós já estarmos com aquele importante instrumento de desenvolvimento funcionando em toda a Bahia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção do Plenário,
nós acataremos as sugestões feitas pelo Senador
Walter Pinheiro.
Com relação ao último item sugerido por V. Exª,
de urgência para votação do projeto que cria a outra
Universidade Federal da Bahia, encontram-se sobre
a mesa projetos que dispõem sobre a criação de universidade na Bahia, Universidade Federal da Bahia,
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e
Universidade Federal do Cariri, no Estado do Ceará,
Senador Inácio Arruda.
Senador Aloysio Nunes Ferreira, com a palavra
V. Exª, pela ordem.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, em relação aos pedidos de inclusão na Ordem do Dia, me permitiria sugerir a V. Exª que, a cada
momento, fizesse a consulta ao Plenário, porque foram
tantos pedidos que, às vezes, ficamos até sem condição de, no momento oportuno, nos pronunciarmos.
Mas já gostaria, de imediato, Sr. Presidente, de
me referir à medida provisória que hoje chega da Câmara – chegou da Câmara às 14 horas e alguma coisa –, cuja leitura está sendo reivindicada pelo nobre
Líder do PT.
Gostaria de me pautar, Sr. Presidente, nesta tomada de posição, por pronunciamento de V. Exª ocorrido
na sessão em que esta Casa apreciou, de afogadilho,
o projeto de lei de conversão originado da chamada
MP dos Portos.
V. Exª se lembra e todos nós nos lembramos de
que houve, naquele momento, por parte da maioria
desta Casa, com o apoio de V. Exª, permito-me dizer,
um processo de atropelo de acordo estabelecido ainda na gestão do Presidente Sarney, que previa prazo
mínimo, de duas sessões para que o Senado pudesse
apreciar as matérias que vinham da Câmara sob forma
de projeto de lei de conversão.
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Muito bem. Ao longo de uma discussão penosíssima para todos nós, V. Exª proclamou perante a Casa
compromisso solene, que resguarda a prerrogativa do
Senado de atuar como Casa revisora, como Casa legislativa, e não como mera Casa carimbadora de matérias que venham do Executivo ou venham da Câmara.
Cito a posição de V. Exª naquele momento:
Em nome do Congresso Nacional, especialmente em nome do Senado Federal, que me
cabe aqui guardar e defender, eu quero dizer
aos senhores e ao País que, a partir de hoje,
qualquer medida provisória que venha com
menos de sete dias da Câmara dos Deputados não será pautada no Congresso Nacional,
pelo menos enquanto eu for Presidente. Essa
anomalia institucional não vai continuar, não
pode continuar. Ela apequena o Senado e o
Senado não pode conviver com isso.
Cito pronunciamento memorável de V. Exª naquela ocasião.
Não teria mais o que argumentar, Sr. Presidente, a não ser simplesmente lembrar à Casa qual foi o
compromisso que V. Exª assumiu e que foi saudado,
naquela ocasião, por todos os Senadores da oposição
e da situação.
Essa medida provisória chega ao Senado com
menos de sete dias. Seis dias e meio não são sete dias;
seis dias não são sete dias. Sete dias nós sabemos o
que são. Está no Gênesis, inclusive.
De modo que, em observância a essa regra que
V. Exª estabeleceu e que teve o acordo de todos os
Líderes e que, portanto, passa a ter o estatuto de uma
regra regimental, me oponho à proposta do nobre Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero sugerir à Casa e aos Líderes
partidários o seguinte acordo de procedimento. Nós
poderemos apreciar a medida provisória que está
na pauta, trancando a pauta, que, portanto, já foi lida
em sessões anteriores, em seguida nós voltaremos à
Ordem do Dia, com os itens que estão pautados, e,
a partir daí, nós responderemos à questão de ordem
que foi colocada aqui pelo Senador Eduardo Braga e
pelo Senador Wellington Dias e que foi contraditada
pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senador Vital do Rêgo
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
O PMDB manifesta-se favoravelmente a esta tese, Sr.
Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PMDB concorda.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – O Bloco União e
Força concorda com a tese.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim Argelo. O PTB concorda
com o encaminhamento.
Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente, se este for o entendimento e este
for o encaminhamento, nós do PSOL não obstaculizaremos. Entretanto, Sr. Presidente, se a interpretação
desta questão de ordem de fato ocorrer após a Ordem
do Dia, aí, em definitivo, não existem qualquer argumentação e possibilidade de prazo, porque a argumentação
levantada, suscitada, é a contagem do prazo anterior
à Ordem do Dia. Se nós fizermos a resposta a esta
questão de ordem após a Ordem do Dia, não há, em
nenhuma hipótese, no meu entendimento, nenhuma
possibilidade de contagem do prazo que está estabelecido sobre a validade dessa medida provisória.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Olha, eu acho que nós poderemos dividir o problema; são dois problemas, não apenas um. A
leitura, ou não, da medida provisória independe, porque
a decisão firmada com o Plenário foi no sentido de que
nós não faríamos a leitura de medida provisória com
menos de sete dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Do
recebimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A última sessão que nós tivemos aqui,
na qual apreciamos a Medida Provisória dos Portos,
é um exemplo oposto.
Nós recebemos a Medida Provisória, fizemos a
leitura e, na mesma sessão, na mesmíssima sessão,
nós votamos a Medida Provisória. Portanto, uma coisa
não tem absolutamente nada a ver com a outra.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, apenas para entender a decisão de
V. Exª. O que V. Exª está colocando – se é o que eu
entendi, eu quero deixar claro com V. Exª e com o Plenário – é que votaríamos a Ordem do Dia e, portanto,
votaríamos a MP nº 597 e a MP nº 600, que já estão
na Ordem do Dia, já estão na pauta da Ordem do Dia...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Trancando a pauta.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– ..., inclusive trancando a pauta, e, logo a seguir, dis-
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cutiríamos a questão de ordem com relação à MP nº
605, que já se encontra no Senado.
O que indago a V. Exª é: se a questão de ordem
for decidida pelo acolhimento do prazo, ela poderia ser
incluída na Ordem do Dia de amanhã? É essa pergunta que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pode. Pode.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Poderia ser incluída na Ordem do Dia de amanhã.
Portanto, concordando com a sugestão de V. Exª
e acompanhando a maioria das lideranças, vamos à
votação da Ordem do Dia e, logo a seguir, discutiremos a questão de ordem. Se a questão de ordem for
favorável ao acolhimento do prazo, a medida provisória poderia ser incluída na Ordem do Dia de amanhã,
Sr. Presidente.
Assim, creio que a condução de V. Exª fica clara
para o Plenário e para as lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, eu
só gostaria que fossem votadas as medidas provisórias
de hoje e, logo em seguida, o Item nº 4 da Ordem do
Dia de hoje também, que é o PLC que fala sobre os
delegados de Polícia, que estão aqui no nosso plenário. Logo em seguida começaríamos a discussão que
o Líder do Governo sugeriu. Então, a votação das medidas provisórias e, logo em seguida, o Item nº 4 da
Ordem do Dia, Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente…
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – ...,
eu quero apenas manifestar, dentro dessa interpretação dada por V. Exª, de que confirma o recebimento
da medida provisória, que decide sobre a leitura após
a Ordem do Dia, e que, sendo acatado o procedimento, pode ser na quarta, também quero manifestar aqui
uma posição favorável pelo Partido dos Trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Wellington
Dias.
Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Quero manifestar, pelo PMDB, a reiteração da proposta
inicial de V. Exª com relação à Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mais uma vez, agradecemos a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –
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ORDEM DO DIA
Item 1 da pauta:
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.
O Projeto de Lei de Conversão nº 7 foi lido no
Senado no dia 22 de maio.
Prestados estes esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Concedo a palavra ao Senador Inácio Arruda,
Relator revisor da matéria.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB. Como
Relator revisor. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, trata-se de uma Medida Provisória que eleva
os alcances e benefícios aos trabalhadores brasileiros
em conjunto.
Altera a Lei nº 10.101, de 2000, que dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados das empresas. Com a proposta, é alterado
o regime de tributação dos valores recebidos a título
de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados, PLR da empresa, que passam a estar submetidos à tributação exclusiva na fonte, com base em
tabela progressiva anual própria. Hoje, esses valores
são tributados na fonte e no ajuste anual.
A tabela de incidência do Imposto de Renda pessoas físicas para esses rendimentos isenta a parcela
de até R$6 mil; tributa em 7,5% a parcela de R$6 mil
a R$9 mil, deduzindo R$450,00; em 15% a parcela
de R$9 mil a R$12 mil, deduzindo R$1.125,00; em
22,5% as parcelas de R$12 mil a R$15 mil, deduzindo
R$2.025,00; e em 27,5% a parcela superior a R$15
mil, deduzindo R$2.775,00.
O resultado é um aperfeiçoamento, um tratamento
mais benéfico aos trabalhadores brasileiros.

444

30856

Quarta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A renúncia fiscal decorrente da presente medida
é de, respectivamente, R$ 1,7 bilhão, R$ 1,9 bilhão
e RS 2,1 bilhões para os exercícios de 2013 a 2015.
A mudança é, portanto, urgente, benéfica, como
já falamos, entra em vigor a partir de 1º de janeiro próximo passado, 2013, beneficiando pagamentos efetuados a título de PLR a partir dessa data.
O nosso Relator na Câmara, Deputado Luiz Alberto, debruçou-se conosco, na Comissão, em inúmeros debates com a sociedade, com os sindicalistas, do
lado dos trabalhadores, do lado patronal, resultando
no aprimoramento do texto, que ora é submetido aos
colegas Senadores.
Portanto, o nosso parecer, Sr. Presidente, é pela
aprovação do texto nos termos do projeto de conversão que foi aprovado na Câmara e que traz inúmeros
benefícios aos trabalhadores brasileiros.
Portanto, Sr. Presidente, é este o nosso parecer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou colocar em votação os pressupostos constitucionais de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária da Medida Provisória.
V. Exª deseja...?
Com a palavra o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para encaminhar. Com revisão do orador)
– Sr. Presidente, essa medida provisória recebeu várias
emendas durante sua tramitação que, fugindo à regra
observada corriqueiramente, têm tudo a ver com a matéria tratada na medida provisória, são absolutamente
pertinentes e, a meu ver, também meritórias. Geralmente, o que se vê aqui são emendas que nada têm a ver
com a matéria original da medida provisória. Algumas
medidas provisórias já saem do Palácio do Planalto,
tratando de mais de um objeto, o que é absolutamente
inconstitucional. Nós veremos, mais adiante, que isso
acontece na segunda medida provisória que vamos
votar hoje. Mas, nessa, as emendas são pertinentes,
todas elas, e no meu entender, meritórias.
A Medida Provisória nº 597 dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros e nos resultados
nas empresas e tem por objetivo reduzir o Imposto de
Renda sobre essas participações, passando a cobrança a ser feita, exclusivamente, na fonte, ao contrário
da situação anterior, que sujeitava os rendimentos à
tributação na fonte e ao ajuste anual.
O texto fixa uma tabela progressiva de tributação
de Imposto de Renda, exclusiva na fonte, com cinco
faixas de alíquotas. Na primeira faixa, com valores
de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de
até R$6 mil/ano, a alíquota de tributação é de 0%, ou
seja, é desonerada de Imposto de Renda. As outras
faixas definidas são as seguintes: acima de R$6 mil a
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R$9 mil; acima de R$9 mil a R$12 mil; acima de R$12
mil a R$15 mil; e acima de R$15 mil, com alíquotas
crescentes.
A MP permite ainda a dedução da base de cálculo dos valores pagos em dinheiro a título de pensão
alimentícia, em situações que a própria medida provisória especifica: acordo homologado judicialmente, separação ou divórcio realizado por escritura pública etc.
Faço referência, Sr. Presidente, a emendas que
foram apresentadas durante a tramitação que, diferentemente do que é usual, não contaminam o objeto
principal, mas que, ao contrário, são absolutamente
pertinentes e aperfeiçoam a medida provisória editada
pela Presidente da República.
As alterações propostas pelo Congresso incidem
basicamente sobre o processo de negociação a ser
definido, que determinará o montante da Participação
nos Lucros e Resultados. A comissão encarregada de
negociar a participação nos lucros passará a ser uma
comissão paritária, de acordo com emenda do Congresso. Nas negociações, quando forem utilizados critérios
relacionados a índices de produtividade, de qualidade
ou de lucratividade da empresa e a programas de metas, a empresa deverá apresentar aos representantes
dos trabalhadores da comissão paritária informações
que embasem suas pretensões e que embasem as
negociações. Não se aplicam metas referentes à saúde e à segurança no trabalho nas negociações sobre
participação nos lucros.
Foi incluída a correção monetária da tabela, a
partir do exercício de 2014, inclusive os valores da
tabela progressiva anual constante no Anexo da MP,
que deverão ser reajustados no mesmo percentual do
reajuste da Tabela Progressiva Mensal do Imposto de
Renda/Pessoas Físicas.
Introduz-se ainda mecanismo de resolução de
impasses nas negociações para distribuição de lucros
e resultados, para especificar que, no caso em que se
utilizar “arbitragem de ofertas finais”, devem ser usadas, quando couber, as regras da Lei nº 9.307/96, que
é exatamente a legislação sobre arbitragem. Portanto,
traz-se a legislação sobre arbitragem para dirimir conflitos entre trabalhadores e patrões no que tange a negociações sobre Participação nos Lucros e Resultados.
A outra novidade no texto é um artigo da própria
lei do Imposto de Renda da pessoa física que permite
a dedução da base de cálculo das contribuições para
o novo regime de previdência complementar dos servidores públicos federais.
Portanto, Sr. Presidente, temos inteira concordância com a medida provisória, com o projeto de conversão. A Bancada do PSDB votará a favor, saudando o
bom trabalho feito pelo Relator da matéria, que aper-
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feiçoou bastante, como mencionei, o texto original da
medida provisória.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Wellington Dias.
Em seguida, falará o Senador Alvaro Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero aqui parabenizar o nosso Senador Inácio Arruda,
nosso Relator, assim como o Deputado Luiz Alberto,
que também deu parecer na Comissão Mista, todos
favoráveis a esse projeto de conversão.
Sr. Presidente, destaco aqui que tive o privilégio
de ter uma experiência no movimento sindical e nessa luta histórica das centrais sindicais. Aliás, ainda no
ano passado, num encontro da Presidenta Dilma com
os presidentes de centrais, foi cobrado esse benefício.
Por que ele é importante? Porque, hoje, há uma cobrança tributária a partir do valor da Participação nos
Lucros e Resultados. Com essa medida, ele se soma
ao total da remuneração, e são aplicadas as alíquotas,
o que significa uma redução substancial. Por exemplo,
alguém que paga 27,5% tem uma redução de aproximadamente 80% no pagamento do Imposto de Renda
da Pessoa Física.
Além disso, o trabalhador ainda pode se beneficiar com esses impostos naquilo que paga na área
médica, na área educacional. É retirado, por exemplo,
da pensão alimentícia. Enfim, tudo isso significa um
benefício para o trabalhador. Isso, certamente, permite
uma motivação maior para os trabalhadores colocarem nas suas negociações... Também há o interesse
do próprio patrão, porque dá um benefício maior para
o trabalhador sob a forma de Participação nos Lucros
e Resultados da empresa, com a remuneração. Então,
é algo que valoriza a Participação nos Lucros e Resultados. Por essa razão, Sr. Presidente, eu não poderia
deixar de fazer aqui essa defesa.
A primeira faixa com valor até R$6 mil é isenta.
Acima de R$6 mil até R$9 mil, a alíquota é de 7,5%;
de R$9 mil até R$12 mil, 15%; de R$12 mil até R$15
mil, 22,5%; acima de R$15 mil, 27,5%. Portanto, é algo
que marca um ganho, na verdade, para os trabalhadores e, repito, é também uma forma de incentivar que,
na relação patrão-empregado, nos acordos que são
feitos, seja dada prioridade à Participação nos Lucros
e Resultados das empresas, o que significa, na verdade, um bônus para esse conjunto de trabalhadores.
Como tem um efeito cascata, esse resultado é ainda
mais importante.
Então, quero defender a aprovação e destacar a
importância da aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2013, como um relevante benefício
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de iniciativa da Presidenta Dilma, nesse acordo com
a classe trabalhadora, para que possamos vê-lo aprovado no plenário do Senado Federal.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Alvaro
Dias e, em seguida, ao Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o Líder Aloysio Nunes
Ferreira já destacou o fato de que, neste caso, as alterações promovidas no Congresso Nacional aprimoraram a proposta de medida provisória encaminhada pelo
Poder Executivo, uma exceção à regra, porque, certamente, todas as vezes, os penduricalhos que chegam
ao Senado trabalham contra a eficiência da proposta
ou o aprimoramento da iniciativa do Poder Executivo.
Mas essa medida provisória poderia ser melhor.
Não houve acatamento a uma emenda que apresentei, a qual, se aprovada, resguardaria os direitos dos
Estados e dos Municípios que sofrem perdas continuadas em função de benefícios que são concedidos
pelo Governo da União a determinados segmentos
da economia.
Pela nossa proposta de emenda, os Estados e
os Municípios que registrarem perdas de arrecadação
decorrentes das renúncias de receitas previstas nesta
medida provisória deverão ser compensados financeiramente pela União, para efeitos de cálculo do FPE
e do FPM, porque, na verdade, Srs. Senadores, com
essa proposta, mais uma vez, o Governo da União
coloca, com o braço longo, a mão grande no bolso
dos Municípios e dos Estados brasileiros. Mais uma
vez, o Governo da União faz cortesia com o chapéu
dos Estados e dos Municípios. Essa medida provisória
implica uma renúncia fiscal do Governo da ordem de
R$1,7 bilhão, que significarão perdas extraordinariamente substantivas para os Estados e os Municípios
brasileiros, já sobrecarregados com a concentração
de recursos nos cofres da União.
Nós já repetimos isso inúmeras vezes, o Congresso Nacional tem se debruçado sobre essa matéria. O ex-Presidente Sarney propôs a realização de um
grande debate para rediscutirmos o pacto federativo,
exatamente com o propósito de promover uma distribuição equitativa dos recursos públicos, que guardasse
relação com os princípios da isonomia, respeitando os
direitos que deveriam ser assegurados aos Municípios
e Estados brasileiros desde a Constituinte de 1988. De
lá para cá, o que se vê é a transferência de encargos
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cada vez mais pesadamente, sem a contrapartida dos
recursos que possam atender as demandas originadas
através dos encargos transferidos legalmente.
Portanto, Sr. Presidente, essa emenda foi derrotada, mais uma vez. Foi mais uma tentativa. Nós
temos um projeto de lei que tramita e que trata dessa
matéria, impondo à União compensar Estados e Municípios se, eventualmente, sofrerem perdas em razão
de benefícios concedidos pelo Governo a determinados
segmentos da economia. Seria uma medida de inteira
justiça para atender especialmente a célula mater da
nacionalidade, da organização do Estado brasileiro, que
é o Município. E, certamente, nós contribuiríamos para
uma descentralização melhor dos recursos públicos e
para uma eficiência administrativa superior.
Portanto, Sr. Presidente, seguindo a orientação
do nosso Líder, Aloysio Nunes Ferreira, votaremos favoravelmente, mas lamentando a rejeição dessa proposta de emenda à medida provisória.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Sem revisão do orador.) – Com sua permissão,
Sr. Presidente, quero, rapidamente, fazer o meu pronunciamento daqui mesmo, da bancada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP. Para encaminhar.) – Sr. Presidente, primeiro, quero saudar o mérito da proposta de medida provisória.
Ela visa a alterar o regime de tributação dos valores
recebidos a título de participação dos trabalhadores
nos lucros ou resultados das empresas.
É uma medida provisória concretamente benéfica, pois reduz a tributação sobre a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados, mas quero
trazer o mesmo alerta anunciado aqui pelo Senador
Alvaro Dias. É fundamental que esse mérito, que dá um
caráter benéfico para a medida provisória, pois reduz
concretamente a tributação da participação dos trabalhadores nos lucros das empresas, é fundamental que
isso não seja compensado, que não ocorram isenções
tributárias por parte do Governo, penalizando cada vez
mais Estados e Municípios.
Eu quero trazer isso, porque são de péssima referência, Sr. Presidente, as prorrogações indevidas do
imposto sobre produtos importados e do IPI, que são
bases para a arrecadação do FPE e do FPM. E o Governo, com essas concessões tributárias que tem feito,
só tem penalizado ainda mais Estados e Municípios.
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Nós assistimos a Estados e Municípios concretamente submergidos numa crise quase que falimentar, devido a uma dívida pública astronômica que, por
exemplo, nos últimos dez anos, teve um reajuste de
quase 500%, enquanto a inflação foi de 120%.
Portanto, é fundamental que as concessões tributárias que sejam feitas – bem lembrado aqui foi –
ocorram sem continuar a pesar sobre o conjunto da
Federação. Não é possível mais Estados e Municípios
terem sobre eles o peso da dívida pública e ainda terem
o peso de concessões tributárias feitas pelo Governo
que, na prática, só os penaliza ainda mais.
Mas, em relação ao mérito da MP, em especial
por ela determinar ainda que a empresa preste todas
as informações necessárias para a negociação com
os trabalhadores e por reduzir a tributação na fonte,
de trabalhadores, da participação dos lucros líquidos
da empresa, em função especial desse mérito é que o
nosso voto será favorável à medida provisória.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vou colocar em votação os pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e
orçamentária da medida provisória.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados os pressupostos constitucionais de
urgência, relevância e adequação financeira e orçamentária da medida provisória.
Passamos à discussão do projeto de lei de conversão e da medida provisória e das emendas, em
turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir a medida provisória e as emendas em turno único, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a
medida provisória permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam
prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela
apresentadas.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 7, DE 2013
Altera dispositivos das Leis nºs 10.101, de
19 de dezembro de 2000, e dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa, e 9.250, de 26 de
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dezembro de 1995, que altera a legislação
do imposto de renda das pessoas físicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de
2000, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ...........................................................
I – comissão paritária escolhida pelas partes,
integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
.......................................................................
§ 4º Quando forem considerados os critérios
e condições definidos nos incisos I e II do §
1º deste artigo:
I – a empresa deverá prestar aos representantes dos trabalhadores na comissão paritária
informações que colaborem para a negociação;
II – não se aplicam as metas referentes à saúde e segurança no trabalho”. (NR)
“Art. 3º ...........................................................
.......................................................................
§ 2º É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes no mesmo
ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um)
trimestre civil.
.......................................................................
§ 5º A participação de que trata este artigo será
tributada pelo imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, em separado dos demais
rendimentos recebidos, no ano do recebimento ou crédito, com base na tabela progressiva
anual constantes do Anexo e não integrará a
base de cálculo do imposto devido pelo beneficiário na Declaração de Ajuste Anual.
§ 6º Para efeito da apuração do imposto sobre
a renda, a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa será integralmente tributada com base na tabela progressiva constante do Anexo.
§ 7º Na hipótese de pagamento de mais de
1 (uma) parcela referente a um mesmo ano-calendário, o imposto deve ser recalculado,
com base no total da participação nos lucros
recebida no ano-calendário, mediante a utilização da tabela constante do Anexo, deduzindo-se do imposto assim apurado o valor retido
anteriormente.
§ 8º Os rendimentos pagos acumuladamente
a título de participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa serão tributados exclusivamente na fonte, em separado
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dos demais rendimentos recebidos, sujeitando-se, também de forma acumulada, ao imposto
sobre a renda com base na tabela progressiva
constante do Anexo.
§ 9º Considera-se pagamento acumulado, para
fins do § 8º, o pagamento da participação nos
lucros relativa a mais de um ano-calendário.
§ 10. Na determinação da base de cálculo da
participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados, poderão ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente
ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública, desde que correspondentes a esse rendimento, não podendo ser
utilizada a mesma parcela para a determinação
da base de cálculo dos demais rendimentos.
§ 11. A partir do ano-calendário de 2014, inclusive, os valores da tabela progressiva anual constante do Anexo serão reajustados no
mesmo percentual de reajuste da Tabela Progressiva Mensal do imposto de renda incidente
sobe os rendimentos das pessoas físicas”. (NR)
“Art. 4º ...........................................................
.......................................................................
II _ arbitragem de ofertas finais, utilizando-se,
no que couber, os termos da Lei nº 9.307, de
23 de setembro de 1996.
..................................................................” (NR)
Art. 2º Os arts. 4º e 8º da Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 4º ...........................................................
.......................................................................
VII – as contribuições para as entidades de
previdência complementar de que trata a Lei
nº 12.618, de 30 de abril de 2012.
..............................................................” (NR)
“Art. 8º ...........................................................
.......................................................................
II – .................................................................
.......................................................................
i) às contribuições para as entidades de previdência complementar de que trata a Lei nº
12.618, de 30 de abril de 2012.
..............................................................” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Delcídio do Amaral.
Eu prorrogo a sessão para que nós possamos
concluir a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 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
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.
O Projeto de Lei de Conversão nº 10, de 2013,
foi lido no Senado Federal no dia 22 de maio.
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Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Eu concedo a palavra ao Senador Ivo Cassol,
Relator revisor da matéria.
Com a palavra V. Exª, Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Como Relator revisor. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, a Medida
Provisória nº 600, de 2012 (Projeto de Lei de Conversão nº 10, de 2013), altera diversas leis e medidas provisórias, destacando entre inúmeros diplomas
legais o art. 4º da Lei nº 12.409, de 25 de maio de
2011, que modifica, estendendo-se de 31 de dezembro de 2012 para 31 de dezembro de 2013, o prazo
de autorização para o BNDES conceder subvenção
econômica aos financiamentos destinados a capital
de giro e investimentos contratados com produtores
rurais localizados em Municípios atingidos por desastres naturais, ao amparo do Programa Emergencial
de Reconstrução – PER, bem como o §3º do art. 12
da Medida Provisória n° 581, de 20 de setembro de
2012, é alterado, elevando de R$3,8 bilhões para R$10
bilhões o limite do crédito concedido pela União à Caixa Econômica Federal, destinado ao financiamento
de projetos ligados à infraestrutura em condições que
permitam o seu enquadramento como instrumento
híbrido de capital e dívida apto a integrar o patrimônio de referência, conforme definido pelo Conselho
Monetário Nacional.
Paralelamente – pelo art. 3º e parágrafos –, autoriza-se a União a conceder crédito de até R$7 bilhões
à Caixa Econômica Federal, também de modo a permitir o seu enquadramento como instrumento híbrido
de capital e dívida ou elemento patrimonial que venha
a substituí-lo na formação do Patrimônio de Referência, nos termos das normas do Conselho Monetário
Nacional. Para a cobertura do crédito, poderão ser
emitidos títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal,
sob condições de remuneração a serem definidas pelo
Ministro da Fazenda.
O Fundo Nacional de Aviação Civil – FNAC –
passa a ser também de natureza financeira (além de
contábil), atribuindo-se-lhe, além dos recursos anteriormente previstos, os que forem destinados para os
fins de que trata o dispositivo inserido. Nos termos da
redação original deste dispositivo – art. 63-A da Lei n°
12.462, de 2011 – os recursos do FNAC destinados
à modernização, construção, ampliação ou reforma
de aeródromos públicos seriam geridos e administrados pelo Banco do Brasil, com vistas à aquisição de
bens, contratação de obras e serviços de engenharia,
e quaisquer outros serviços técnicos especializados,

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIOANAIS
DO SENADO
FEDERAL

podendo para tanto ser utilizado o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC.
De acordo com a Exposição de Motivos da Presidência da República, o Programa de Investimentos
em Logística de Aeroportos, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, financiado com recursos do Fundo
Nacional de Aviação Civil, prevê o fortalecimento e a
expansão da aviação regional, contemplando em uma
primeira etapa 270 aeroportos regionais espalhados
por todo o País.
Nessa primeira etapa, propõe-se investir recursos da ordem de R$1,7 bilhão em 67 aeroportos na
Região Norte, 2,1 bilhões em 64 aeroportos na Região
Nordeste, 924 milhões em 31 aeroportos no Centro-Oeste, 1,6 bilhões em 65 aeroportos no Sudeste e 994
milhões em 43 aeroportos na Região Sul.
Quanto ao art. 1º da MP nº 600/2012, devemos
ressaltar a emenda n° 21, de autoria do ilustre Senador
Inácio Arruda. O Banco do Nordeste do Brasil dispõe
de condições técnicas, logísticas e financeiras muito
mais adequadas ao atendimento de emergência dos
1.200 Municípios nordestinos atingidos por desastres
naturais do que o BNDES.
Outra alteração que nos parece não apenas justa
e oportuna, mas sobretudo revestida de relevância tão
alta quanto todas as novas regras legais propostas no
corpo da presente MP, nasce de sugestão encaminhada
pelos eminentes Deputados Eduardo Barbosa e Antônio Brito, que se refere ao parcelamento de débitos
vencidos, de responsabilidade das Santas Casas de
Misericórdia em todo o País e demais entidades hospitalares sem fins lucrativos.
Por fim, dentre tantas alterações, tratou-se da
prorrogação dos prazos estabelecidos nas Leis n°
12.249/2010, art. 65, § 18, e 11.941/2009, arts. 1º e
7º. A referida prorrogação, que envolve recursos do
Refis, já foi objeto de manifestação clara do Congresso Nacional.
Diante do exposto, observados os preceitos de
relevância e urgência, constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, votamos favoravelmente
à aprovação da Medida Provisória n° 600, de 2012.
Obrigado, Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação os pressupostos de relevância, urgência, adequação financeira e orçamentária
da medida provisória.
Os Srs. Senadores que aprovam os pressupostos
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Aloysio Nunes Ferreira,
para encaminhar os pressupostos.
Inscrevemos também o Senador Cássio Cunha
Lima, para discutir a matéria.
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Com a palavra V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para encaminhar. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, diz aqui o meu querido amigo Senador Inácio Arruda que esta é uma MP do bem. Talvez
seja do bem, embora seja preciso saber para quem
ela é do bem. Mas ela é uma MP malfeita.
É uma MP que nós não podemos aprovar, porque
ela foi feita em desconformidade frontal com a Constituição e com as leis brasileiras.
Ouvi aqui o nosso prezado Senador Ivo Cassol
apresentando o seu parecer, fazendo o relatório das
matérias de que trata a MP. O Senador Ivo Cassol
fez um esforço hercúleo para, numa dicção ultrarrápida, conseguir se referir a todos os itens que são
versados no projeto de lei de conversão, que são
nada mais, nada menos que 18 itens, 11 dos quais
já constavam da MP original e sete acrescentados
durante a tramitação.
Sr. Presidente, estamos caminhando para um
verdadeiro naufrágio legislativo do nosso País, pelo
abuso das medidas provisórias e pelo descaso com
que o Congresso Nacional vem assumindo a sua tarefa de legislar, quando instado a se pronunciar sobre
as medidas editadas pelo Poder Executivo.
Todos nós sabemos – não há segredo para ninguém – que a Lei Complementar nº 95/1998, que deu
a forma correta da tramitação e da elaboração das leis,
diz com toda clareza que as leis não poderão conter
mais de um objeto. Essa aqui tem 18 objetos – dezoito!
–, matérias desconexas já ao sair do forno, do Palácio
do Planalto, e incongruências acrescentadas aqui, no
Congresso Nacional, misturando alhos com bugalhos.
São as matérias mais desconexas possíveis. Como
vamos aprovar uma coisa desta?
Com todo o esforço do meu querido amigo Senador Ivo Cassol, não dá para pôr sob a égide da
mesma epígrafe matérias como autorização do DNIT
para utilização dos recursos federais para manutenção
de rodovias e extensão do processo de licitação, pelo
regime RDC, para obras da Infraero. Como juntar as
duas coisas? Como juntar autorização para ampliação
de prazo de subvenção econômica para empresas pelo
BNDES em operações de financiamento para capital
de giro e de investimento de empresas em cooperativas com recursos para reforma de escola em áreas
atingidas por desastres naturais? Não tem nada a ver
uma coisa com outra. Todas são do bem, mas o que é
do mal é o Congresso Nacional não respeitar a Constituição. As formas são importantes, Sr. Presidente; as
regras são importantes.
Se nós, uma das Casa do Congresso, não respeitamos as regras, cujos membros, ao assumirem
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seus mandatos, juraram defender a Constituição, não
a respeita na hora de elaborar as leis, como o cidadão
comum, que é o verdadeiro destinatário dessas leis que
estamos elaborando, vai ser instado a obedecê-las já
que são fabricadas ao arrepio das regras que regem
a fabricação das leis?
Sr. Presidente, eu me referia à balbúrdia legislativa
causada pela edição desenfreada das medidas provisórias. Fiz rápido levantamento e identifiquei, entre a
MP nº 590 e a MP nº 612, ou seja, 23 medidas provisórias... O que aconteceu com elas? O que aconteceu
com essas 23 medidas provisórias que nós, na nossa
Bancada, analisamos muito rapidamente?
Dessas vinte e três, cinco foram aprovadas; duas
foram prejudicadas, porque houve medidas provisórias
emitidas anteriormente a elas, que tratavam da mesma
matéria, o que, portanto, levou à prejudicialidade das
medidas posteriores. Três perderam o prazo de validade, a eficácia, e, para oito dessas vinte e três, o prazo
vencerá no próximo dia 3, ou seja, a menos de sete
dias do prazo mínimo estabelecido pelo Presidente da
Casa para apreciação dessas medidas provisórias pelo
Senado. Portanto, elas perderão a validade.
Ora, quando a Presidente da República edita uma
medida provisória, ela o faz por considerar que aquele
tema é urgente e relevante. Mas o que acontece é que
a Presidente da República a edita e lava as mãos, como
quem diz: “Fiz a minha parte, fiz a medida provisória”.
Agora a base parlamentar oceânica da Presidente é
que resolva o que vai fazer.
Geralmente, o que acontece é que a Câmara dos
Deputados segura, segura, segura, segura, segura, por
um prazo infinito. Muitas vezes, também – é bom que
se diga –, a Comissão Mista não delibera num prazo
razoável. Por quê? Porque falta liderança política a
este Governo. Não me refiro aos Líderes desta Casa,
aos Líderes partidários governistas, que se esforçam
ao máximo da sua capacidade, da sua dedicação, do
seu poder de convencimento. Mas falta liderança à
Presidente da República, que edita as medidas provisórias como quem se desobrigasse de incumbência
enfadonha e depois se desinteressa pela sorte delas.
É isso que está acontecendo.
E diante dessa absoluta confusão que se estabeleceu na tramitação das medidas provisórias, do
destino mais do que incerto que essas iniciativas presidenciais têm quando chegam ao Congresso, todos
os interesses possíveis e imagináveis se agarram a
uma medida provisória tramitando, qualquer que seja
ela, como se ela fosse a boia de salvação daquele seu
interesse específico. Daí as emendas, daí os jabutis
que são colocados nos galhos das árvores por mãos
muitas vezes anônimas.
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Por isso, Sr. Presidente, embora as medidas anunciadas contidas nessa medida provisória possam ser,
cada uma delas, meritórias, muito meritórias, outras
nem tanto, outras nem um pouco meritórias, como essas, por exemplo, que estendem o regime especial de
contratação para obras da Infraero, por essa razão, por
discordarmos frontalmente desse método de trabalho
que vem sendo adotado pela Presidência da República e pela maioria parlamentar no Congresso, é que o
PSDB vai votar contra essa medida provisória e seu
respectivo projeto de lei de conversão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Lúcia
para encaminhar os pressupostos constitucionais.
Com a palavra V. Exª.
Senador Cyro Miranda.
Registro, com muita satisfação, a presença, nas
galerias do Senado Federal, dos delegados e agentes
da Polícia Civil do Distrito Federal e da Polícia Federal
de todo o País. (Palmas.)
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A presença de V. Exªs é sempre muito
bem-vinda, mas o silêncio é regimental.
Com a palavra V. Exª, Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a análise deste Projeto de
Lei Conversão nº 10, de 2013, proveniente da Medida
Provisória nº 600, de 2012, mais uma vez nos remete à
verdadeira colcha de retalhos que, originalmente, continha nada menos do que 20 artigos versando sobre
11 assuntos. Como sempre acontece, são assuntos
que não guardam relação entre si.
Ao observarmos, mais uma vez, o uso inadequado do instituto da medida provisória, destaco duas
questões: a primeira diz respeito aos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência, justificada
na Exposição de Motivos pelos prazos exíguos para
a realização das atividades propostas. De fato, isso
evidencia que o Poder Executivo não encaminhou as
medidas legislativas com o tempo hábil necessário; a
segunda, pela inclusão de temas variados e não conexos, contraria a Lei Complementar nº 95, como foi
colocado aqui pelo Líder Aloysio Nunes, que determina
que cada lei tratará de um único objeto e não conterá
matéria estranha ou não vinculada a este objeto.
O texto do PLC aprovado pela Câmara dos Deputados, que inseriu sete novos assuntos aos onze
originais, contempla, entre outros assuntos:
Relativos ao BNDES
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A ampliação do prazo de autorização, pela União,
até 31 dezembro de 2013, para concessão de subvenção ao BNDES em operações de financiamento
específico, beneficiando instituições como o Banco do
Nordeste do Brasil;
No artigo 7º da Medida Provisória, a União é
autorizada a ceder onerosamente ao BNDES os direitos de crédito detidos pelo Tesouro contra a Itaipu
Binacional, e a destinar os recursos provenientes da
cessão à Conta de Desenvolvimento Energético. Possivelmente, essa seja a proposição mais polêmica: ela
dá ao Governo o direito de usar receitas de Itaipu que
deveriam entrar nos cofres da União até 2023, no valor de US$15 bilhões, em mais uma manobra para o
fechamento das contas do Tesouro Nacional, em especial a questão do superávit primário.
Essa mesma medida pode evitar aumentos nas
contas de luz, ou até mesmo proporcionar condições
de novos descontos.
Porém, com essa permissão, o Tesouro, vale
aqui ressaltar, poderá emitir no mercado, a qualquer
momento, títulos públicos até o limite deste valor de
US$15 bilhões, sem aumentar a dívida.
Isso significa que o Governo vende um papel
com base no que tem a receber. Na prática, estamos
dando autorização ao Tesouro para comprometer receitas futuras, provenientes de Itaipu, de mais três
governos. Quando, em 2023, a Itaipu pagar ao governo brasileiro, a receita estará comprometida pela
dívida feita agora.
Relativos à aviação
Torna de natureza financeira, além de contábil,
o Fundo Nacional de Aviação Civil, contemplando a
modernização, construção, ampliação ou reforma de
aeródromos e aeroportos públicos, criando fontes específicas para essas finalidades. O Programa Federal
de Auxílios a Aeroportos prevê convênios com os governos estaduais para melhoria na infraestrutura de 20
aeroportos localizados fora das capitais. O investimento
previsto é de R$308 milhões.
Ressalte-se aqui, também, que os aeroportos,
bem como todos os demais aspectos da infraestrutura
do País, estão carentes de ação do governo. Melhorar
a qualidade dos serviços aeroportuários para os usuários e ampliar a oferta de transporte aéreo à população
brasileira com os aeroportos regionais são ações que
deveriam fazer parte de um planejamento de governo
e não ser alvo de uma medida de afogadilho, dentro
de uma medida provisória.
Por fim, as autorizações beneficiam a Caixa Econômica Federal com concessões de créditos que beneficiarão o programa Minha Casa Minha Vida e, ainda, o
parcelamento, em 360 meses, dos débitos de qualquer
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natureza das Santas Casas de Misericórdia, das entidades hospitalares sem fins lucrativos, das entidades de
habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência
e demais entidades que atuem em áreas de saúde e
de assistência social.
Mais uma vez, então, o Governo usa mal o instituto da medida provisória, juntando assuntos desconexos, o que evidencia a ausência do atendimento dos
requisitos constitucionais de urgência.
Com os destaques feitos, Sr. Presidente, conquanto veja mérito em algumas das medidas propostas,
encaminho voto contrário à essa medida provisória.
Era o que tinha dizer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos colocar em votação os pressupostos constitucionais.
Senador Randolfe Rodrigues, V. Exª tem a palavra.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu quero abordar, em primeiro lugar, exatamente os pressupostos de relevância e urgência. Poderemos até votar favoravelmente ao mérito, mas não
há os pré-requisitos constitucionais do art. 62 nessa
medida provisória.
Senão, vejamos, quando a Constituição manda
a edição de medida provisória, manda que a medida
provisória seja em caráter emergencial, relevante e
urgente, ou seja, uma medida que prescinde da necessidade de utilização por parte do Executivo de outros instrumentos legislativos que existem, como, por
exemplo, a apresentação de projeto de lei com urgência
constitucional ao Congresso Nacional.
Não é o caso do que ocorreu nessa medida provisória. Ela já vem, primeiramente, contrariando severamente a Lei Complementar nº 95, de 1998. A confecção de leis no Congresso Nacional, a confecção de
leis a serem encaminhadas para cá devem cumprir um
roteiro, devem cumprir, meu querido Senador Pedro
Taques, uma regra para serem confeccionadas. Essa
regra está pressuposta na Lei Complementar nº 95. O
que nós estamos vendo, nesta matéria, é ferir de morte
todos os procedimentos inclusos na Lei Complementar
nº 95, de 1998.
O primeiro desses procedimentos é que uma matéria a ser apresentada deve ter boa técnica legislativa
e pertinência temática. Ou seja, pertinência temática:
uma matéria determinada deve tratar de um tema específico. Ou, pelo menos, de temas correlatos. É o que
não ocorre, em hipótese alguma, nesta medida provisória, Sr. Presidente.
Veja, nós temos um conjunto de dispositivos
primeiros que trata da aviação civil. Em seguida, em
artigos posteriores, ela já trata dos serviços de tele-
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comunicações na Copa do Mundo. Dá para entender qual é a pertinência temática entre aviação civil,
Fundo Nacional de Aviação Civil, Adicional de Tarifa
Aeroportuária e serviços de telecomunicações na
Copa do Mundo?
Mais adiante, a medida provisória cuida de rodovias. Dá para ver bastante pertinência temática entre
aviação civil, Copa do Mundo e rodovias.
Aí, mais adiante, a medida provisória cuida de
financiamentos por parte da Caixa Econômica Federal.
Em outro aspecto, em outros artigos, a proposta de medida provisória autoriza a União a alterar
as condições financeiras e contratuais dos instrumentos de capital e dívida, a critério do Ministério
da Fazenda.
Ou seja, já cuida de política econômica. Mais
adiante, a Medida Provisória cuida de financiamentos
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social e a Conta de Desenvolvimento Energético – CDE.
Mais adiante, a Medida Provisória incorpora mudanças
feitas pelo relator na Câmara dos Deputados. Ou seja,
é uma Medida Provisória que foge completamente, em
gênero, número e grau, da técnica legislativa, pressuposto para a edição de leis que está previsto na Lei
Complementar nº 95, de 1998. Mais que isso, talvez
poucas medidas provisórias fizessem um arrazoado
tão diverso de temas distintos. Ou seja, talvez, por
mais insistência e exercício que se fizesse para uma
medida provisória tratar de diferentes temas, poucas
tratassem de temas tão diversos como esta Medida
Provisória está tratando.
Além do mais, Sr. Presidente, o conjunto das
matérias aqui apresentadas, boa parte delas, poderia ser matéria de outro instrumento que o Executivo
deveria fazer uso mais vezes. O uso indiscriminado
de medidas provisórias, ferindo o que está previsto
no art. 62 da Constituição, que fala e exige relevância
e urgência na apresentação de medidas provisórias;
o uso indiscriminado de medidas provisórias só impõe ao Executivo e ao Congresso Nacional situações
constrangedoras como a que nós vamos assistir daqui
a pouco. Há aqui uma medida provisória meritória,
que deveria ser apreciada e votada, que trata da redução da tarifa de energia elétrica, mas que chega,
aqui ao Senado, para ser votada, fora do prazo de
sete dias, anunciado anteriormente pelo Presidente
Renan Calheiros, para ser votada. Claramente, por
que isso ocorreu? Porque se priorizou a votação de
outras medidas provisórias no lugar desta, foi preferido e prioritário votar aqui a MP dos Portos, e votar
a MP dos Portos com todos os procedimentos que
ocorreram na sua votação, ferindo inclusive o papel
do Senado como Casa Revisora.
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Esse uso desmedido de medidas provisórias
resultará em constrangimentos como este e, concretamente, em relação a esta Medida Provisória, o que
ocorre é que boa parte desses temas poderia ser objeto de outros instrumentos por parte do Executivo. O
Executivo dispõe da iniciativa exclusiva para encaminhar projeto de lei e pedir urgência constitucional para
os projetos de lei que encaminha a esta Casa. Basta
fazer uso dessa prerrogativa e tratar temas, como, por
exemplo, a aviação civil, necessários para o Brasil em
projetos de lei dessa natureza.
Além do mais, e aí já adentrando no mérito desta Medida Provisória, ela estabelece o uso do Fundo
Nacional de Aviação Civil. Pois bem. Estabelece ainda
o uso do Adicional de Tarifa Aeroportuária, o Ataero.
Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais adiante, a Medida Provisória diz que, em relação ao Ataero,
suprime-se a obrigatoriedade de aplicação nos Estados
da parcela destinada a aeroportos e aeródromos de
interesse regional ou estadual, bem como suprime-se
a exigência de que o Programa Federal de Auxílio a
Aeroportos seja executado segundo planos aeroviários estaduais. Ora, Sr. Presidente, isso é contrário,
inclusive, ao que foi dito e anunciado pelo Governo. O
Governo tinha anunciado e prometido investimentos
e apoio à aviação civil. Aí, quando vai tratar, em uma
medida provisória – repito: poderia tratar deste tema
em projeto de lei ordinária encaminhado ao Congresso
Nacional e ser pedida a urgência desse projeto de lei
–, mas quando vai tratar desse tema a partir de medidas provisórias, ainda impossibilita que os Estados
da Federação, impossibilita que os recursos do Fundo
Nacional de Aviação e que os recursos do Adicional
de Tarifa Aeroportuária – Ataero – sejam utilizados em
aeroportos e a aeródromos estaduais. Ora, como é que
vamos regionalizar a aviação brasileira dessa forma?
Como é que uma região como a minha, a Região Amazônica, em que o uso da aviação é uma necessidade
básica, não é um luxo; como é que uma região como
a minha; como é que Estados da minha Região, como
o Amazonas, como o meu Estado do Amapá, como o
Estado do Pará, Estados gigantescos da nossa Região
que precisam, que têm um isolamento quase natural
de suas regiões, que necessitam de investimentos e
incentivos aos seus aeródromos estaduais, que têm a
aviação como uma necessidade básica e elementar,
como na Amazônia; como é que esta Medida Provisória fala da utilização do Fundo Nacional de Aviação
Civil e impede, impõe uma obstrução para que esses
recursos sejam utilizados para financiar aeródromos
e aeroportos como Oiapoque, no Estado do Amapá;
como a cidade de Amapá, no Estado do Amapá; como
Calçoene, no Estado do Amapá, e tantos outros aeró-
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dromos e aeroportos que temos espalhados pela Região Amazônica? Ou seja, estabelece o uso do Fundo
Nacional de Aviação Civil, mas não destina a utilização
do Fundo Nacional de Aviação Civil para quem mais
precisa, que é, em especial, a Região Amazônica,
onde o incentivo à aviação regional e estadual é uma
necessidade básica.
Portanto, Sr. Presidente, não há de se falar, nesta
Medida Provisória, de relevância e de urgência, porque
ela não tem técnica legislativa, não tem pertinência temática e boa parte desses temas deveria ter sido trazido para cá como projetos de lei, ou seja, como outro
instrumento legislativo de que o Executivo poderia dispor, até utilizando-se da urgência constitucional, mas
com a necessidade de ser mais bem debatido e mais
priorizado pelo conjunto da Casa, e inclusive aperfeiçoado, como, por exemplo, possibilitando que o Ataero
e que o Fundo Nacional de Aviação Civil pudessem
ser utilizados para a grande necessidade da aviação
neste País, que é o incentivo à aviação estadual e à
aviação regional.
Portanto, Sr. Presidente, o nosso voto, em relação à relevância e à urgência desta Medida Provisória,
será contrário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
é apenas para registrar também o meu inconformismo
em relação a mais uma medida provisória absurdamente inconstitucional.
Aliás, isso está se tornando cansativo. Cansativo
para quem fala e para quem ouve. Talvez mais para
quem ouve até do que para quem fala. Mas a realidade
é que nós estamos aqui repetindo, de forma monocórdia, os mesmos argumentos, sempre, a cada medida
provisória que afronta a Constituição, no País.
Esta, por exemplo, é parente da Medida Provisória nº 517, de 2010, que ganhou o apelido de
Frankenstein. Esta Medida Provisória é parente da
Medida Provisória Frankenstein, exatamente porque
já chegou ao Congresso com 11 assuntos diferentes,
11 temas desconexos, portanto, afrontando a Constituição. Mas de 11 saltou para 18. Ao Senado, chega com 18 temas diferentes, os mais contraditórios
possíveis e imagináveis.
Ora, não é relevante. Pode até ser relevante no
médio prazo; no curto prazo, não é relevante; imediatamente, não é relevante. E não é urgente; ela não é
urgente e poderia ser tratada por projeto de lei.
O que isso revela é uma anarquia governamental.
A ideia que isso passa, a imagem que isso transfere é
de anarquia governamental; ausência de planejamento,
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desorganização completa e absoluta da Administração
Federal; incompetência administrativa. Certamente, Sr.
Presidente, nós teríamos a oportunidade de avalizar
alguns dos dispositivos desta Medida Provisória, mas
não temos como aprová-la no âmbito da discussão
da sua constitucionalidade exatamente porque ela é
absolutamente inconstitucional.
O Senado Federal, o Poder Legislativo vai se
apequenando aos poucos com essa postura de complacência, de conivência com a violência à Constituição.
A providência, Sr. Presidente, que V. Exª anunciou há poucos dias, recupera um pouco, é um passo
adiante. É, sem dúvida, uma esperança de que nós
poderemos adotar novos procedimentos, novo comportamento, uma atitude de certa independência ao
afirmar e, de certa forma, solenemente anunciar, que
não admitirá a votação de medida provisória sem o
interstício regimental de sete dias.
Portanto, Sr. Presidente, o nosso voto, a exemplo do que já anunciou o nosso Líder, Aloysio Nunes,
será contra a aprovação desta medida provisória em
relação aos pressupostos, que são inconstitucionais.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aécio Neves, com a palavra
V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Uma intervenção
bastante breve, Sr. Presidente, mas eu não resisto
a, mais uma vez, chamar a atenção desta Casa para
aquilo que deveria ser circunstancial, emergencial, e
que se transformou corriqueiro.
Como aqui foi dito pelo Líder Alvaro Dias e antes
pelo Líder Aloysio Nunes, já são 18 temas diferentes,
sem relação entre si, que estamos discutindo neste
momento.
Discutindo é um certo exagero, não é, Sr. Presidente? Porque não se pode, numa mesma sessão,
quem sabe numa mesma semana, discutir temas
tão distantes uns dos outros, como a ampliação do
prazo para a União subvencionar o BNDES, como
a alteração de condições financeiras para a dívida de todas as instituições financeiras, como, por
exemplo, prazo para a renegociação das dívidas
das Santas Casas.
Mais uma vez, Sr. Presidente, faço um apelo de
público a V. Exª. Não se instalou ainda, na Câmara
dos Deputados, a comissão especial que objetiva discutir o novo trâmite das medidas provisórias, porque
nela, Sr. Presidente, além dos prazos que impediriam
os corriqueiros constrangimentos pelos quais temos
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passado ao votar matérias sem qualquer discussão,
ela impede também num dos seus artigos, a proposta
que relatei de autoria do Presidente José Sarney, que
temas sem correlação entre si possam ser discutidos
no bojo de uma mesma medida provisória.
A grande verdade, nós sabemos disso, Presidente Renan, Srs. Senadores, é que se criou uma quase
indústria no Parlamento, para que se pegue carona,
para que se incorpore medidas, quaisquer que sejam
elas, atendendo lá quais interesses sejam, no bojo de
medidas provisórias.
O Governo Federal abdicou de um instrumento,
esse sim corriqueiro e fundamental à ação legislativa
dos projetos de lei, mesmo com urgência urgentíssima
quando for o caso. Medida provisória passou a ser o
cotidiano, passou a ser instrumento para discutir matérias que não trazem qualquer relevância e urgência,
nos impondo constrangimentos, porque quem poderia
ser contra, por exemplo, à extensão do prazo de renegociação das dívidas das Santas Casas? Mas nos
impõem tantas e tamanhas matérias, sem quaisquer
discussões mais profundas, algumas até de origem
duvidosa, que ficamos nós aqui, Senadores da República, sem a possibilidade de sequer aprimorar o que
aqui chega.
Portanto, o apelo que faço a V. Exª – a posição
do nosso Partido já foi aqui externada pelo nosso Líder
– é para que, de público, V. Exª cobre do Presidente
da Câmara dos Deputados a votação desse novo rito.
Repito: essa votação permitirá, pelo menos em parte,
que nós recuperemos as nossas prerrogativas e possamos fazer aquilo para o que fomos eleitos, legislar,
votando contra quando achamos adequado; votando a
favor quando acharmos correto e aprimorando quando
for necessário.
Portanto, Presidente Renan, é mais um apelo
que farei aqui, também, cotidianamente, para que
nós possamos superar esses momentos de extremo
constrangimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Gim
Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dentro da
mesma linha do que colocou agora o Senador Aécio
Neves, é que também faço esse apelo ao Presidente,
como faço esse apelo ao Presidente Henrique Alves,
para que a gente possa realmente ter tempo de analisar e ver todos esses tópicos que vieram nessas medidas provisórias; enfim, que a gente possa ter tempo
de analisar todos eles.
Mas especialmente sobre essa Medida Provisória que está em tela, Sr. Presidente, e que nós vamos
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votar daqui a pouco, gostaria de dizer do nosso voto
plenamente favorável, tendo em vista que há matérias
relevantes, importantíssimas para o Pais todo, e uma
em especial, defendida pelo nobre Deputado Antonio
Britto, que é Presidente da Frente Parlamentar de Apoio
às Santas Casas, matéria essa que há mais de trinta
anos está esperando por um Refis, Refis das Santas Casas e das APAEs, Sr. Presidente, entidades de
assistência social, prazo de parcelamento. Há gente
esperando por isso há mais de 20 anos. Agora é que
se abriu um prazo de parcelamento para eles. Uma
dívida tributária – vejam, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores – das Santa Casas e APAEs de mais de
R$3 bilhões, Sr. Presidente da CCJ, Senador Vital do
Rêgo! Quer dizer, nós vamos fazer justiça aqui àqueles que fazem tanto bem, que são as Santas Casas e
APAEs deste País.
Por isso, Sr. Presidente, eu peço que coloque logo
em votação essa medida provisória, porque ela só faz
o bem; é uma medida provisória que está corrigindo
erros de mais de duas décadas, abrindo prazo de 30
anos de financiamento para estas entidades, para as
Santas Casas e APAEs. E, aqui, eu as parabenizo a
todas pelo excelente trabalho que fazem em todo o
nosso País.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente...
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Cássio
Cunha Lima; em seguida, ao Senador Vital e, logo depois, ao Senador Inácio Arruda.
Com a palavra V. Exª.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Primeiro-Ministro do
Estado da Prússia, Otto von Bismarck, que unificou a
Alemanha, disse que se o cidadãos soubessem como
eram feitas as salsichas e as leis, provavelmente, não
comeriam salsichas e não respeitariam as leis, numa
tradução livre que faço, neste instante, de uma frase
que ficou célebre exatamente para chamar a atenção
do Legislativo em relação às suas responsabilidades
na hora de produzir instrumentos e diplomas legais que
interferem na vida de uma sociedade, que interferem
na vida das pessoas.
Tive o privilégio, Líder Eduardo Braga, de participar da Assembleia Nacional Constituinte. Talvez tenha
sido eu um dos mais jovens Constituintes do Brasil e,
assim, não posso deixar de lembrar a este Plenário o
que está escrito no art. 62 da nossa Constituição, que
determina, de forma expressa, que o instrumento da
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medida provisória, que veio a substituir o famigerado
decreto-lei – instrumento utilizado à profusão pela ditadura militar –, só pode ser utilizado pelo Poder Executivo em casos de urgência e relevância, o que não
se caracteriza, sob hipótese nenhuma, por maior que
seja a boa vontade deste Plenário e, sobretudo, da
Base do Governo, que deve observância à Constituição brasileira como qualquer cidadão.
Ora, se Senadores, parlamentares eleitos pelo
povo, são os primeiros a desacatar, a desrespeitar e, mais do que isso, a rasgar a nossa Constituição, qual é o exemplo que estaremos dando ao
Brasil inteiro?
E não é só o desrespeito à Constituição, ao seu
art. 62, nós estamos também desconsiderando o que
está preceituado na Lei Complementar nº 107, que
modificou a Lei Complementar nº 95, de 1998, que
disciplina, de forma muito clara, de maneira absolutamente nítida, quais são os limites do Poder Legislativo
na concepção de uma lei.
Já foi dito, aqui desta tribuna, por oradores outros
que me antecederam, que a proposta original enviada a
este Congresso continha onze itens díspares, distintos,
sem nenhuma analogia. E, ao chegar ao Congresso,
além desses onze itens, com os mais diversos assuntos, foram incorporados outros sete itens, totalizando,
portanto, dezoito itens que já foram, aqui, lembrados,
citados, mencionados. Talvez não convenha repeti-los
em respeito à audiência que aguarda, sobretudo, a votação do PL nº 132, para o qual já preanuncio minha
manifestação favorável, da mesma forma como antecipo que votarei contra a PEC nº 37, e não há como
misturar um assunto com outro.
Pois bem; talvez pregue no deserto, porque o
resultado final dessa votação nós já conhecemos: a
Base do Governo vai, mais uma vez, fazer de conta
que não conhece a Constituição; vai fazer de conta
que não conhece a lei complementar; e vai aprovar
os temas, que podem ser individualmente meritórios.
Talvez, na maioria dos casos, se votados e analisados
individualmente, como determina a nossa Constituição,
a exemplo do que fizemos momentos atrás, a despeito
da emenda não aprovada do Senador Alvaro Dias, que,
novamente, preserva os Estados das suas perdas de
receitas, ao lado dos Municípios... E a União tem feito
isso de forma reiterada, de maneira repetida: pratica
sempre cortesia com o chapéu alheio ao subtrair receitas dos Estados e Municípios, por meio do fundo
de participação de cada um desses Entes federados,
sem nenhum tipo de compensação, apesar da iniciativa louvável do Senador Alvaro Dias.
Voltando, portanto, para concluir, ao tema que
estamos debatendo neste instante, reafirmo que são
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tantos os itens que estão contrabandeados... Vejam
que coisa vexatória, vejam que coisa vergonhosa para
esse Senado Federal: diante de delegados federais,
nós estamos falando em contrabando – contrabando!
– dentro do plenário do Senado da República. Não
sei se, talvez, diante desse contrabando – e não é a
primeira vez que se pratica aqui, senhores, não é a
primeira vez que se pratica contrabando no plenário
do Senado Federal –, nós possamos continuar convivendo com isso normalmente.
O Senador Aloysio Nunes, esse Líder brilhante,
continuará fazendo a defesa deste Parlamento, porque
não estamos aqui fazendo oposição ao governo; estamos aqui defendendo o Brasil; nós estamos defendendo a nossa Constituição, a Constituição cidadã, que o
povo brasileiro, que a sociedade conquistou nas ruas
com a redemocratização.
E esta prática nada mais é do que a parte mais
velada de um governo que se transforma, cada vez
mais, num instrumento de autoritarismo, de aparelhamento do Estado, de manipulação de um pensamento
único, melhor dizendo, de imposição de um pensamento
único. Não é, Líder Aloysio, um governo que apenas
espalha, na sua expressão, medidas provisórias; é um
governo que, também agora, como se sabe, espalha
boatos, pratica contrabandos. Vejam, repito, que ironia,
na presença de delegados da Polícia Federal.
Que salvem a nossa Constituição! Que se respeite a vontade do povo brasileiro por uma democracia plural, onde o debate e o contraditório prevaleçam
sempre, e não o rolo compressor de um governo que
tem maioria folgada para apresentar cada uma dessas
medidas provisórias e aprová-las uma a uma. Mas não!
O governo opta pelo caminho tortuoso da ausência do
debate, da falta do contraditório, da imposição de uma
maioria que, lamentavelmente, para fazer valer, rasga,
como será rasgada novamente, dentro de instantes, a
Constituição brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Vital
do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Senador Presidente Renan Calheiros, em que pese as argumentações respeitosas, profundamente válidas da oposição
– e me refiro especialmente às palavras do Senador
Cássio e, agora há pouco, do Senador Aloysio –, temos que tratar efetivamente, no Senado, como V. Exª
vem se portando – e resistiu com justiça o Presidente
José Sarney – de medidas que possam disciplinar,
na forma e nos dispositivos da Constituição Federal,
matérias como as medidas provisórias.
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Contudo, nós, efetivamente, estamos diante do
fato: esta medida provisória que o nosso colega Senador Ivo Cassol pôde, na condição de Relator revisor, receber e, em pouco tempo, aprofundar estudos
dos mais diversos e relevantes nas matérias que tratam das rodovias, dos serviços de telecomunicações
do País, da Caixa Econômica Federal, do Banco de
Desenvolvimento Social, são profundas e respeitosamente meritórias.
Quero especialmente, Sr. Presidente, no que diz
respeito às prerrogativas do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, quero, em nome dos contribuintes brasileiros, agradecer a V. Exª, Senador Ivo
Cassol, pela condução desta matéria e pela inclusão
do art. 16 na Lei nº 11.941.
Sr. Presidente, com essas palavras e essas manifestações, o PMDB vota favoravelmente à matéria.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a orientação da nossa bancada é no sentido
da aprovação do Projeto de Lei de Conversão, de fato,
uma medida provisória que trata de grandes e distintos
temas, entre eles um de crucial importância nos dias
atuais: a questão aeroportuária brasileira.
Vejam o vexame que nós vivemos no Brasil,
fruto de monopólios estabelecidos: a esta hora da
noite, não há um voo para a cidade de Goiânia nem
para a de Anápolis. Se quiser voar para lá, só amanhã de manhã. É um absurdo! Isso é fruto desse
monopólio brutal que ocorre no Brasil. E a medida
provisória trata de criar condições para que se possa
abrir oportunidades à aviação regional. Há muitas
empresas que querem fazer transporte aéreo. Estamos submetidos a duas. Lá, no Ceará, uma empresa que começou a fazer transporte de passageiros
entre Fortaleza, Teresina, São Luiz, percorrendo o
trecho norte do País, foi brutalmente atropelada pelas monopolistas do setor.
Certamente, são variados os temas, mas todos de
grande relevância, urgência e necessidade para o País.
Agreguei uma emenda a um dos temas que considerei muito importante, que autoriza a concessão de
subvenção econômica. A União é autorizada a conceder
subvenção econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Eu ampliei isso para o
BNB e quero destacar que minha emenda foi acolhida
pelo Relator Lúcio Vieira Lima, a quem agradeço essa
observação de considerar importante a nossa emenda, e pelo nosso Relator Ivo Cassol, haja vista que é
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muito importante a gente fortalecer os organismos regionais. E o BNB, ao ser fortalecido em qualquer ação
que venha a ser desenvolvida pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social, cria laços mais
fortes na região, se estrutura mais e responde muito
melhor porque conhece e dá muito mais velocidade
às ações praticadas pelo BNDES.
Então, Sr. Presidente, nós somos favoráveis. É
muito importante a Medida Provisória. Nós somos favoráveis, portanto, à sua aprovação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação dos pressupostos constitucionais de relevância, urgência e adequação financeira
e orçamentária da Medida Provisória.
As Senadoras e os Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Peço verificação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª precisaria indicar os três apoiantes.
Senador Alvaro Dias, Senador Ataídes e Senadora Lúcia Vânia.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Presidente, a Bancada do PSDB está
em obstrução.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, o PCdoB vota favoravelmente à matéria
e convoca sua Bancada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio, nós tínhamos sugerido, como proposta consensual de encaminhamento,
a votação desses dois itens da pauta...
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Exatamente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... para que nós pudéssemos decidir
sobre a questão de ordem que seria levantada.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, pela ordem.
É exatamente isso que o PMDB está colocando
para os demais Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Pela reunião de Líderes acontecida há pouco, nós tínhamos definido que votaríamos esses temas de pauta
para iniciarmos um processo de discussão, a partir, inclusive, de uma questão de ordem encaminhada pelo
Líder do Governo.
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Então, eu peço aos Srs. Líderes que revejam, se
possível, Senador Aloysio...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio, o Senador Vital está
colocando o seguinte: nós tínhamos sugerido um acordo
processual legislativo para que nós pudéssemos avançar um pouco na pauta, na apreciação dessas duas
medidas provisórias. Em seguida, nós decidiríamos
sobre a questão de ordem que será levantada pelo
Senador Eduardo Braga. Por que isso? Para prevenir
uma eventual ausência de quórum.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se V. Exª concordar com esse procedimento...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, me permite?
Eu disse, com toda a clareza, a quem me consultou sobre a posição da nossa Bancada em relação
às duas matérias que seriam votadas hoje, que nós
estaríamos de acordo com a votação do primeiro projeto de lei de conversão, tanto é que fomos à tribuna,
eu fui, etc. Mas, em relação à segunda matéria, todos
nós falamos contra. Quer dizer, fomos à tribuna, em
relação aos pressupostos constitucionais. Então, se
nós falamos contra, sustentamos que a medida provisória, o projeto de lei de conversão é inconstitucional,
como é que nós vamos deixar votar sem registrar a
nossa posição? Eu acho que não há dúvida nenhuma de que há quórum mais do que suficiente para
aprovar essa medida provisória. Não creio que haja
nenhuma dificuldade quanto a isso. Nós veremos ao
longo da votação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, pela ordem. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para
esclarecer, eu pergunto a V. Exª: regimentalmente, o
Senador Aloysio, como Líder, solicitou verificação de
quórum e foi apoiado, tendo sido citados os nomes
dos Senadores que o estão apoiando. Pelo Regimento, os apoiadores e aquele que pede a verificação de
quórum precisam registrar a sua presença. Apenas
para deixar clara a questão regimental, Sr. Presidente. Indago a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente. Na forma do Regimento,
tanto o Senador que requereu a verificação de quó-
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rum quanto os Senadores que apoiaram a verificação
contam para efeito de quórum, e nós citamos exatamente – permitam-me a releitura – o Senador Aloysio,
o Senador Alvaro Dias, o Senador Ataídes e a Senadora Lúcia Vânia.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –
TO) – Sr. Presidente, pela ordem. Eu represento,
neste momento, a Minoria e também estou aqui
coadunando com o nosso Líder Aloysio Nunes em
verificação.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, só quero aproveitar para convocar a nossa Bancada, o Bloco PT/PSB/PDT/PSOL/PR/PCdoB,
para que todos venham a plenário para que a gente
possa participar do processo de votação.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, para reiterar a convocação aos colegas...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente, parece-me que já foi esclarecido. No procedimento, na reunião de Líderes ainda
há pouco...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Orientamos o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – ..., tinha ficado clara uma posição de consenso
em relação a essa primeira medida provisória, mas,
obviamente, uma divergência em relação à segunda
medida provisória.
Quero anunciar que votarei contra os pressupostos de relevância e urgência. Não entrarei em obstrução.
Não entrarei no processo de obstrução. Registrarei o
voto, mas, como manifestei na tribuna, claramente a
nossa posição é contra os pressupostos de relevância
e urgência, sem prejuízo do voto posterior em relação
ao mérito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Só para esclarecer a posição do PSOL.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente,
só para reforçar e convocar o Bloco União e Força
para vir ao plenário, PTB, PR, PSC, para que venham
porque vamos ter todo esse processo de verificação
de quórum. Agora, mais do que isso, Sr. Presidente,
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eu queria dizer que nosso voto é a favor das santas
casas deste País e das APAEs.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – ...,
só para, em nome do PMDB, fazer uma convocação
aos nossos colegas Senadores que estão na Casa,
em seus gabinetes, para que venham ao plenário,
ou às assessorias para que comuniquem aos nossos
Parlamentares que estamos em processo de verificação de quórum. É muito importante a presença dos
Srs. Senadores. Nós teremos essas duas medidas
provisórias, ainda teremos o PLC nº 132, que V. Exª
pautou com muita propriedade na tarde noite de hoje.
Inclusive, contamos com a presença de profissionais
da área. Por isso, pedimos a presença dos Srs. Senadores do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Apenas para recomendar à Bancada do Governo
nesta Casa o voto “sim”, porque estamos em votação
nominal, com pedido de verificação de quórum sobre
a admissibilidade da Medida Provisória. Portanto, estamos encaminhando o voto “sim”.
Há uma medida provisória, Sr. Presidente, que
trata de questões de modernização do marco regulatório exatamente para a infraestrutura deste País. E a
infraestrutura deste País, lamentavelmente, necessita
de ações em diversas áreas, como a área da aviação,
das obras da Copa do Mundo e dos serviços de telecomunicações, bem como nas rodovias. Trata, também,
da questão dos limites a serem destinados a projetos
ligados a infraestrutura pela Caixa Econômica Federal,
outras instituições financeiras, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social – BNDES, além da
Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. Todas
essas são tratadas, além de matéria sociais importantes
como santa casa e Apae, aqui já citadas pelo menos
duas vezes pelo Líder Gim Argello.
Portanto, para convidar as Srªs e Srs. Senadores
que estão nas dependências da Casa para que compareçam a esta votação. Estamos em votação nominal,
e o Governo recomenda o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Acir Gurgacz, com a palavra
V. Exª.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr.
Presidente, para o encaminhar o PDT para o voto “sim”.
Entendemos que essa é uma matéria importante
para a Região Norte. No nosso Estado de Rondônia,
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temos vários aeroportos que receberão recursos para
a reforma, como é o caso de Vilhena, Pimenta Bueno,
Cacoal, Ji-Paraná, Porto Velho e Guajará-Mirim.
Portanto, o PDT encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Peço aos Srs. Senadores que estão em
outras dependências da Casa que, por favor, venham
ao plenário...
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ..., pois estamos procedendo à votação
da Medida Provisória nº 600.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alfredo Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM.) – ..., o PR encaminha o voto “sim” e convida os
companheiros do Partido para comparecerem a esta
votação e votarem “sim”. A matéria é muito importante para o País.
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) – ..., pela
Liderança do Partido Progressista e em solidariedade ao Relator da matéria, mesmo tendo divergências
quanto às questões de relevância e à forma como as
medidas provisórias são asfixiantes nesta Casa, o
Partido encaminha a votação “sim”.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, eu queria, pelo Partido dos Trabalhadores
e pelos Partidos da Base de Apoio ao Governo, convidar para que possamos comparecer, pela importância
dessa Medida Provisória, votando “sim”.
É uma Medida que trata do Fundo Nacional
de Aviação e tem uma importante regra de destinação do Adicional de Tarifa Aeroportuária, tem, ainda,
um conjunto de Estados que são beneficiados, tem,
também, regras para o Programa Federal de Auxílio a Aeroportos, o PROFAA, um programa que vai
atender, principalmente, a aviação regional, para Estados como o meu, Estados do Norte, do Nordeste,
do Centro-Oeste e do Sudeste, ou seja, para regiões
longínquas que hoje não conseguem ter condições
alternativas de voo.

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIOANAIS
DO SENADO
FEDERAL

Pensando em turismo, cito, no meu Estado, a
região de Parnaíba, a região de São Raimundo Nonato e outras regiões que são beneficiadas. Destaco
Bom Jesus, Piripiri, Picos, Floriano, a região de Corrente, cidades que serão beneficiadas com o Programa Federal de Auxílio a Aeroportos, o PROFAA,
que permite as condições de, em parceria com os
Estados, ter os planos aeroviários estaduais voltados para essa área.
Também tem a Copa das Confederações e eventos que são relacionados, onde a medida vem a disponibilizar os serviços de telecomunicações necessários e
a agilidade para a contratação pela Telebrás ou outras
empresas por ela contratadas.
Destaco ainda, Sr. Presidente, que também há,
aqui, limite para a atuação do DNIT, com recursos federais, na execução de obras e serviços, permitindo
mais agilidade, especialmente no uso das faixas de
domínio das rodovias federais. Ou seja, é um projeto
da maior importância.
Por esta razão, estamos aqui pedindo o voto
“sim” e convocando, convidando os Senadores e
Senadoras para virem aqui contribuir com a aprovação desse estratégico e importante projeto para
o povo brasileiro.
Eu quero aqui destacar, também, a ampliação de
recursos para a Caixa Econômica Federal, voltados
para essa área de fortalecer o patrimônio de referência
da Instituição, e também critérios para a área voltada
a investimentos pelo BNDES.
Enfim, Sr. Presidente, é um projeto da maior importância para o Brasil. Por esta razão, destacamos a
importância da sua aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes. Em seguida,
Senador Sérgio Souza.
Com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente, a despeito da questão do nosso apoio
nesta votação, eu gostaria de encaminhar.
Avançando a pauta, finalizando a votação da MP,
nós temos na pauta o Projeto de Lei nº 132, mas eu
gostaria de pedir, se possível, a inversão.
Eu creio que o PL nº 132 vai trazer um debate
acalorado à Casa e eu pediria que houvesse a inversão de pauta para nós votarmos a Mensagem nº 35.
Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu estou ouvindo V. Exª, Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – V.
Exª ouviu? Eu disse o seguinte: avançando a pauta,
nós temos aí o PLC nº 132, que creio que vai gerar
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um debate mais acalorado na Casa, mais profundo. Eu
queria pedir a inversão de pauta, para nós votarmos
já, logo após o avanço da pauta, a Mensagem nº 35,
que trata do crédito extraordinário ao Rio de Janeiro,
porque eu creio que nós vamos contar com a boa vontade dos Líderes nesse assunto. Então, eu gostaria de
trocar, de votar primeiro o crédito para o Rio de Janeiro
e, depois, avançarmos no PLC nº 132.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa, nós
faremos a rápida inversão proposta por V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Eu
estou objetando e gostaria de contraditar.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Com todo o respeito ao Rio de Janeiro e também ao
Senador Eduardo Lopes, nós estamos discutindo o
PLC nº 132 há muito tempo. Estão aqui várias pessoas
interessadas, pessoas favoráveis, pessoas contrárias,
e acho que temos obrigação de hoje votar.
O caso do projeto do Rio de Janeiro é um consenso. Houve, inclusive, aprovação da urgência. Com
certeza, nós votaremos assim que houver a votação
do PLC nº 132. Então, peço a V. Exª...
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Sr. Presidente.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero comunicar à Casa que já há
quórum para deliberar.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Já
temos quórum para deliberar.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Para deliberar o PLC nº 132, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – São 38 Senadores presentes. O Presidente conta para efeito da verificação de quórum. E
há ainda os registros do Senador Alvaro Dias, do Senador Ataídes e da Senadora Lúcia Vânia. Portanto,
temos quórum para deliberação.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Aécio
Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Sem
revisão do orador.) – Apenas faço uma ponderação.
Estamos todos aqui, e V. Exª acaba de consagrar o
quórum. O PLC nº 132 será votado hoje – pelo me-
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nos, esta é a intenção de todos que estamos aqui
–, mas faço uma ponderação ao meu amigo ilustre
Senador Humberto Costa: a proposta do Senador
Eduardo Lopes me parece absolutamente razoável,
até porque há uma tradição de nós representantes
da Federação facilitarmos os processos de financiamento dos Estados. Há consenso absoluto, senão eu
não faria esse apelo a V. Exª em relação ao projeto
do Rio de Janeiro.
Eu não acho que esse meu gesto seja apenas
pelas minhas origens quase cariocas, Sr. Presidente.
Nem tampouco é um gesto em homenagem ao seu
correligionário o Governador do Rio de Janeiro. Eu o
faço por justiça.
E, na ausência de outros Senadores do Rio de
Janeiro, quero aqui, Senador Eduardo, incorporar-me
a esse seu esforço.
Faço um apelo ao Presidente, para que possamos votar o financiamento do Rio de Janeiro por consenso e, obviamente, por manifestação simbólica dos
Srs. Senadores.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM)
– Sr. Presidente, eu adoro o Rio de Janeiro, gosto de ir
lá para passear, mas foi feito o acordo de que colocaríamos o PLC nº 132 como terceiro item. O PR defende
a manutenção do PLC nº 132 na ordem de votação.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Sr. Presidente...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
O PCdoB, Sr. Presidente, também está com o Rio de
Janeiro. Logo após a votação do PLC nº 132, liquidaremos esse assunto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu acho que é possível a compatibilização dos dois itens da pauta. Se houver acordo para
que nós não discutamos o empréstimo do Rio de Janeiro, nós faremos essa apreciação em três minutos
e, em seguida, trataremos da outra matéria. Não vejo
incompatibilidade.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Há
acordo, Sr. Presidente. Há concordância da Bancada
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do Partido dos Trabalhadores. O Senador Humberto
explicou isso. Na verdade, queremos a votação dos
dois projetos, pela importância que têm os dois. Se
há esse entendimento de votarmos rapidamente, nós
teremos todo o interesse de ver a aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Sigo a mesma linha. Eu fui o relator da Comissão de
Assuntos Econômicos do empréstimo para o Rio de
Janeiro, e há uma urgência. É lógico que, se votarmos
hoje, isso se resolve, porque há prazo que termina também na segunda-feira. Como é uma votação realmente rápida e simbólica – não vou sustentar da tribuna o
relatório, que já foi distribuído a todos os Senadores
daquela Comissão –, peço que, se pudermos, votemos, primeiro, o empréstimo, o que seria prudente,
porque os outros projetos vão demandar mais tempo.
Peço também a V. Exª que, se puder, já abra o painel,
pois já há quórum.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente...
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador Humberto
Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Sr.
Presidente, nós vamos aqui perder muito tempo discutindo se invertemos ou não os itens da pauta. Eu aceito
a sugestão. Nós, então, votaremos o empréstimo do
Rio e, depois, votamos a outra proposta. Só espero que
não haja muitas intervenções, louvando esse recurso.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Estamos com o Rio, Brasil! Vamos adiante!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a sugestão do Senador Humberto Costa. É evidente que, fazendo por
consenso a inversão da pauta, não temos de discutir
a matéria. Assim, nós a apreciaremos rapidamente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Já
há quórum, Sr. Presidente, para apreciar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos apurar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 37 Srs. Senadores; NÃO, 07.
Houve uma abstenção.
Estão, portanto, aprovados os pressupostos de
relevância, de urgência e de adequação financeira e
orçamentária da medida provisória.
Passa-se à discussão. (Pausa.)
Não havendo ninguém inscrito para discutir a
matéria, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental, nos termos
do texto aprovado e encaminhado pela Câmara dos
Deputados, ressalvados os destaques.
Nós vamos fazer a leitura de requerimentos de
destaque para a votação em separado do art. 5º do
Projeto de Lei...
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, encaminho a V. Exª um requerimento
para que façamos a votação em globo dos pedidos de
destaques, até para acelerar a votação e podermos
apreciar as matérias que estão na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Aguardamos o requerimento de V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Apoiamos a votação em globo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Destaque para votação em separado
do art. 6º, do art. 8º, do art. 17, do art. 18 e do art. 19
do Projeto de Lei de Conversão.
São os seguintes os requerimentos:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há requerimento para que votemos
os requerimentos de votação em separado em globo.
É o seguinte o Requerimento:
REQUERIMENTO Nº 526, DE 2013
Nos termos do art. 287 do Regimento Interno,
requeiro votação, em globo, dos requerimentos de
destaque ao PLC nº 10/13.
Sala das Sessões, em – Senador Eduardo Braga.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos colocar o requerimento em
votação.
Votação do requerimento para a votação em globo (Requerimento nº 526, de 2013).
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à votação, em globo, dos requerimentos de destaque.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que aprovam o requerimento de votação em globo...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Fora do microfone.) – Já foi votado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...os requerimentos de destaque permaneçam como se encontram (Requerimentos nºs 520 a
525, de 2013). (Pausa.)
Rejeitados (Fora do microfone.).
Votação do projeto de lei de conversão que tem
preferência regimental, nos termos do texto aprovado
e encaminhado pela Câmara dos Deputados.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto de lei de conversão na forma
do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados,
ficam prejudicadas a medida provisória e as emendas
a ela apresentadas.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 10, DE 2013
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,
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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 º 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.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 12.409, de 25 de maio de 2011,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 4° Fica a União autorizada a conceder subvenção econômica ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e ao Banco do Nordeste do Brasil – BNB,
sob a modalidade de equalização de taxas de
juros, em operações de financiamento contratadas até 31 de dezembro de 2013, destinadas
a capital de giro e investimento de sociedades
empresariais, cooperativas, empresários individuais e pessoas físicas ou jurídicas caracterizadas como produtores rurais, localizados
em Municípios atingidos por desastres naturais
que tiverem a situação de emergência ou
estado de calamidade pública reconhecidos
pelo Poder Executivo federal, nos termos da
Lei n° 12.340, de 1° de dezembro de 2010,
e relacionados em ato editado na forma do
regulamento.
...............................................................”(NR)
Art. 2° O art. 6° da Lei n° 12.793, de 2 de abril de
2013, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 6° ..........................................................
.......................................................................
§ 3° Dos recursos captados pela Caixa Econômica Federal na forma do caput, até
R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais)
destinam-se ao financiamento de material de
construção e de bens de consumo duráveis
às pessoas físicas, sendo que, no caso do financiamento de bens, exclusivamente para o
público do Programa Minha Casa, Minha Vida
– PMCMV, de que trata a Lei n° 11.977, de 7
de julho de 2009, e até R$ 10.000.000.000,00
(dez bilhões de reais) destinam-se ao financiamento de projetos ligados a infraestrutura.
...............................................................”(NR)
Art. 3° Fica a União autorizada a conceder crédito
à Caixa Econômica Federal, no montante de até R$
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7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais), em condições financeiras e contratuais definidas pelo Ministro
de Estado da Fazenda, que permitam o enquadramento
como instrumento híbrido de capital e dívida ou elemento patrimonial que venha a substituí-lo na formação
do patrimônio de referência, nos termos de normas
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 1° Para a cobertura do crédito de que trata o
caput, a União poderá emitir, sob a forma de colocação
direta, em favor da Caixa Econômica Federal, títulos da
dívida pública mobiliária federal, cujas características
serão definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 2° No caso de emissão de títulos, será respeitada
a equivalência econômica com o valor previsto no caput.
§ 3° A remuneração a ser recebida pelo Tesouro Nacional deverá enquadrar-se, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, em uma das seguintes
alternativas:
I – ser compatível com a taxa de remuneração de
longo prazo;
II – ser compatível com seu custo de captação; ou
III – ter remuneração variável.
Art. 4° O art. 63 da Lei n° 12.462, de 4 de agosto
de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 63. É instituído o Fundo Nacional de Aviação Civil – FNAC, de natureza contábil e
financeira, vinculado à Secretaria de Aviação
Civil da Presidência da República, para destinação dos recursos do sistema de aviação civil.
§ 1° ...............................................................
IV – os rendimentos de suas aplicações financeiras;
V – os que lhe forem atribuídos para os fins
de que trata o art. 63-A; e
VI – outros que lhe forem atribuídos.
.......................................................................
§ 6° Os recursos do FNAC, enquanto não destinados às finalidades previstas no art. 63-A,
ficarão depositados na Conta única do Tesouro
(Nacional. “(NR)
Art. 5° A Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 63-A:
“Art. 63-A. Os recursos do FNAC serão
geridos e administrados pela Secretaria de
Aviação Civil da Presidência da República ou,
a seu critério, por instituição financeira pública
federal, quando destinados à modernização,
construção, ampliação ou reforma de aeródromos públicos.
§ 1° Para a consecução dos objetivos previstos no caput, a Secretaria de Aviação Civil
da Presidência da República, diretamente ou,
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a seu critério, por intermédio de instituição
financeira pública federal, realizará procedimento licitatório, podendo, em nome próprio
ou de terceiros, adquirir bens, contratar obras
e serviços de engenharia e de técnicos especializados e utilizar-se do Regime Diferenciado
de Contratações Públicas – RDC.
§ “2° Ato conjunto dos Ministros da Fazenda
da Secretaria de Aviação Civil da Presidência
da República fixará a remuneração de instituição financeira que prestar serviços, na forma
deste artigo.”
Art. 6° A Lei n° 5.862, de 12 de dezembro de
1972, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6°-A:
“Art. 6°-A A contratação de bens e serviços pela
Infraero e suas controladas, a exemplo dos
procedimentos facultados à Petrobras no art.
67 da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997,
bem como as permissões e concessões de
uso de áreas, instalações equipamentos aeroportuários observarão procedimento licitatório
simplificado, a ser definido em decreto do Presidente da República.”
Art. 7° A Lei n° 8.399, de 7 de janeiro de 1992,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1° ..............................................................
.......................................................................
II – 25,24% (vinte e cinco inteiros e vinte quatro
centésimos por cento) destinados à aplicação
em aeroportos e aeródromos de interesse regional ou estadual.
.......................................................................
§ 2° A parcela de 25,24% (vinte e cinco inteiros e vinte e quatro centésimos por cento)
especificada no inciso II do caput constituirá
o suporte financeiro do Programa Federal de
Auxílio a Aeroportos – PROFAA.
§ 3° Poderão ser contemplados com os
recursos dispostos no § 2° os aeródromos
públicos de interesse regional ou estadual
que sejam objeto de convênio específico firmado entre o governo estadual interessado e
a Secretaria de Aviação Civil da Presidência
da República.
.............................................................. “(NR)
Art. 8° Fica a União autorizada a ceder onerosamente ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e suas controladas direitos de
crédito detidos pelo Tesouro Nacional contra a Itaipu
Binacional.
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§ 1° O pagamento devido pelo BNDES pela cessão
de que trata o caput poderá ser efetivado em títulos
da dívida pública mobiliária federal ou ações de sociedades anônimas, exceto as integrantes de instituições
pertencentes ao Sistema Financeiro Nacional, respeitada a equivalência econômica da operação, sendo o
ajuste de eventual diferença pago em moeda corrente
pelo BNDES à União.
§ 2° A operação deverá ser formalizada mediante instrumento contratual a ser firmado pelas partes.
§ 3° Fica a União autorizada a destinar à Conta
de Desenvolvimento Energético – CDE, no todo ou em
parte, os recursos financeiros provenientes da cessão
onerosa de que trata o caput.
§ 4° Fica a União autorizada a celebrar contratos
com o BNDES com a finalidade de excluir os efeitos
da variação cambial incidentes nos direitos de crédito
de que trata o caput.
Art. 9° A Lei n° 12.096, de 24 de novembro de
2009, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º ...........................................................
.......................................................................
§ 13. Fica a União autorizada a subvencionar,
na forma e no limite dispostos neste artigo,
operações de financiamento contratadas por
outras instituições financeiras e que foram objeto de reembolso por parte do BNDES, desde
que tais operações:
I – tenham os mesmos beneficiários e condições estabelecidos pelo Conselho Monetário
Nacional para as linhas de crédito do BNDES
passíveis de subvenção;
II – não contemplem operações inadinplentes.
§ 14. Entende-se como reembolso a restituição pelo BNDES às instituições financeiras
dos valores referentes às liberações de recursos por elas realizadas nas operações de que
trata o 13.”(NR)
Art. 10. A Lei n° 12.663, de 5 de junho de 2012,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 55. .........................................................
§ 1° Observado o disposto no caput, a União,
por intermédio da administração pública federal direta ou indireta, poderá disponibilizar,
por meio de instrumento próprio, os serviços
de telecomunicação necessários para a realização dos eventos.
§ 2° É dispensável a licitação para a contratação pela administração pública federal, direta
ou indireta, da Telebrás ou de empresa por ela
controlada, para realizar os serviços previstos
no 1°.”(NR)
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Art. 11. Fica a União, a critério do Ministro de
Estado da Fazenda, autorizada a alterar as condições
financeiras e contratuais dos instrumentos híbridos de
capital e dívida, assinados com instituições financeiras federais, de forma que tais instrumentos possam
adequar-se às normas estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional.
Art. 12. A Medida Provisória n° 2.170-36, de 23
de agosto de 2001, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5°-A:
“Art. 5°-A Ficam as empresas públicas federais,
exceto as instituições financeiras, autorizadas
a aplicar os seus recursos financeiros na Conta
Única do Tesouro Nacional.”
Art. 13. O caput do art. 19 da Lei n° 11.314, de
3 de julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 19. Fica o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, em apoio
à transferência definitiva do domínio da malha
rodoviária federal para os Estados, prevista na
Medida Provisória n° 82, de 7 de dezembro de
2002, autorizado a utilizar, até 31 de dezembro de 2015, recursos federais para executar
obras e serviços de conservação, manutenção, recuperação, restauração, construção,
sinalização, supervisão, elaboração de estudos e projetos de engenharia, bem como a
tutela do uso comum das respectivas faixas
de domínio, compreendendo a fiscalização,
regulação, operação, cobrança pelo uso da
faixa e ressarcimento pelos danos causados
nos trechos transferidos.
...............................................................”(NR)
Art. 14. Ficam prorrogados até 31 de dezembro
de 2013 os prazos previstos no § 18 do art. 65 da Lei
n° 12.249, de 11 de junho de 2010, e os prazos previstos no, § 12 do art. 1° e do art. 7° da Lei n° 11.941,
de 27 de maio de 2009.
§ 1° A existência de parcelamentos em curso
nos termos das Leis nos 12.249, de 11 de junho de
2010, e 11.941, de 27 de maio de 2009, não impede
o pagamento ou parcelamento de outros débitos, obedecidos o prazo mencionado no caput e as regras e
condições fixadas nas referidas Leis, hipótese em que
os procedimentos de consolidação e cobrança serão
formalizados em processo administrativo autônomo.
§ 2° A extensão do prazo de que trata o caput não
se aplica às pessoas físicas e jurídicas que tenham tido
parcelamento rescindido após 1° de janeiro de 2013,
nos termos, respectivamente:
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I – do § 9° do art. 1° da Lei n° 11.941, de 27 de
maio de 2009;
II – do § 9° do art. 65 da Lei n° 12.249, de 11 de
junho de 2010.
Art. 15. O § 1° do art. 4° da Lei n° 12.487, de 15
de setembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4° ..........................................................
§ 1° Os eventuais saldos de recursos financeiros remanescentes na data da prestação
de contas poderão ser utilizados para ressarcir o ente beneficiário que já houver realizado
gastos com recursos próprios ou poderão ser
reprogramados para utilização em período subsequente, incluindo a destinação para objeto
diverso do inicialmente estipulado, mantendo
o objeto original do plano, nos termos a serem
definidos pelo Conselho Deliberativo do FNDE:
...............................................................”(NR)
Art. 16. O art. 48 da Lei n° 11.941, de 27 de maio
de 2009, passa a vigorar acrescido do seguinte Parágrafo único:
“Art. 48. .........................................................
Parágrafo único. São prerrogativas do Conselheiro integrante do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
I – somente ser responsabilizado civilmente,
em processo judicial ou administrativo, em razão de decisões proferidas em julgamento de
processo no âmbito do CARF, quando proceder comprovadamente com dolo ou fraude no
exercício de suas funções; e
II – emitir livremente juízo de legalidade de
atos infralegais nos quais se fundamentam os
lançamentos tributários em julgamento.”(NR)
Art. 17. Fica a União autorizada a conceder o uso
de bens públicos imobiliários dominicais ou desafetados, mediante emissão de Certificado de Direito de Uso
de Bem Público Imobiliário – CEDUPI, criado nesta Lei
e aplicando-se na sua emissão e venda, suplementarmente, a legislação federal pertinente.
§ 1° A autorização estabelecida no caput poderá ser exercida pelos órgãos da administração direta, pelos fundos especiais, pelas autarquias, pelas
fundações públicas, pelas empresas públicas e pelas
sociedades de economia mista, obedecidos, quando
couber, os estatutos do ente público ou das sociedades de direito privado.
2° O Cedupi, título de características mobiliárias,
será emitido pelos entes públicos definidos no 1° deste
artigo, precedido de avaliação do bem imóvel por em-
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presa especializada, que deverá apresentar laudo fundamentado com indicação dos critérios de avaliação e
valor mínimo a ser adotado para a venda do certificado.
§ 3° O Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, ouvida a Secretaria de Patrimônio da União
– SPU e a Advocacia-Geral da União, deverá dar anuência, em processo administrativo regular originado no
Ministério interessado, à emissão do Cedupi.
§ 4° Dos Cedupis deverão constar minimamente:
I – o órgão ou entidade definida no § 1° deste
artigo responsável pela emissão e o Ministério a que
se vincula;
II – a descrição do bem dominical ou desafetado,
sua área e seus limites;
III – a forma de uso do bem público: concessão
de direito real de uso – CDRU, concessão de direito
de superfície ou concessão, permissão ou autorização
de qualquer espécie, sempre por escritura pública;
IV – as finalidades admitidas para o uso de bem
público, não importando obrigação de obtenção de
licenças de qualquer espécie para a construção ou
atividade;
V – o prazo de vigência do certificado e se determinado ou indeterminado;
VI – o valor e forma de pagamento do certificado:
valor mínimo de venda e se em parcelas periódicas
ou se em um único pagamento no ato da compra do
Cedupi;
VII – a forma de transferência do Cedupi, se
permitida, regulação da extinção do certificado, irreversibilidade ou condições de reversibilidade dos
bens, obrigação de pagamento de tributos ou taxas
incidentes sobre o bem público e a forma de liquidação e custódia do título.
Art. 18. A venda dos Cedupis, emitidos na forma
do art. 17, será realizada mediante leilão com lances
em viva voz, em recinto de livre acesso ao público interessado, aplicando-se obrigatoriamente o disposto nos
arts. 21 e 22 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
e, no que couber, as demais disposições da citada Lei.
Art. 19. Alternativamente à venda dos Cedupis,
a União poderá, a seu exclusivo critério:
I – constituir Fundo de Investimento de Valorização e Liquidez de Ativos Imobiliários da União, de
natureza privada, no qual ela e as entidades citadas
no § 1° do art. 17 desta Lei possam, como cotistas,
integralizar Cedupis emitidos ou autorizar, mediante
processo administrativo regular, que essas entidades
isoladamente ou em consórcio público possam constituir o Fundo; e
II – permitir, mediante processo administrativo
regular, que as entidades mencionadas no § 1° do art.
17 desta Lei possam utilizar Cedupis emitidos para a
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estruturação de garantia de pagamento em parcerias
público-privadas.
Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a instituir, direta ou indiretamente, a qualquer tempo, mediante decreto, o Fundo de que trata o inciso I
do caput deste artigo, que será administrado, gerido
e representado judicial e extrajudicialmente por instituição financeira controlada pela União, devidamente
credenciada na forma da legislação pertinente aplicável, e selecionada mediante procedimento autorizado em lei, a quem caberá, no exercício da política de
investimentos aprovada pela assembléia de cotistas:
I – celebrar contratos de natureza privada com
terceiros, zelando pela valorização dos ativos e pela
manutenção de liquidez em níveis adequados;
II – adquirir, quando necessário ao desenvolvimento de Projeto Imobiliário e à melhoria da viabilidade econômica, Certificados de Potencial Adicional de
Construção – CEPAC e outros títulos representativos
do solo criado emitidos pelos Municípios e autorizados
pela Comissão de Valores Imobiliários;
III – participar de outros fundos, principalmente
de Fundos de Investimentos em Participações – FIP
e Fundos de Investimentos Imobiliários; e
IV – participar de empresas em empreendimentos imobiliários, desde que o veículo de investimento
tenha a forma de Sociedade de Propósito Específico
– SPE e cujos Estatutos e Acordos de Acionistas sejam previamente aprovados pela assembléia de cotistas do Fundo, vedada a integralização de capital em
moeda corrente.
Art. 20. Poderão ser pagos ou parcelados em até
360 (trezentos e sessenta) parcelas mensais os débitos
administrados pelas autarquias e fundações públicas
federais e os débitos de qualquer natureza, tributários
ou não, bem como os débitos com a Procuradoria-Geral
da União, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União, ainda que em fase de execução já
ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento
anterior não integralmente quitado, provenientes de
competências vencidas até 31 de março de 2013, de
responsabilidade das Santas Casas de Misericórdia,
das entidades hospitalares sem fins econômicos, das
entidades de habilitação e reabilitação de pessoas com
deficiência sem fins lucrativos, e das demais entidades
sem fins lucrativos que atuem nas áreas de saúde e
de assistência social.
§ 1° Os débitos parcelados nos termos deste artigo terão redução de 60% (sessenta por cento) das
multas de mora e de ofício, de 20% (vinte por cento)
dos juros de mora e de 100% (cem por cento) dos demais encargos legais.
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§ 2° No parcelamento a que se refere este artigo, deverão ser observadas as normas específicas
de cada órgão ou entidade, incluindo os critérios para
a rescisão.
§ 3° Os pedidos de parcelamento deverão ser
efetuados em até 120 dias da publicação desta Lei.
§ 4° A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito das
respectivas competências, editarão os atos necessários à execução do parcelamento de que trata esta Lei.
Art. 21. O art. 4° do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de
junho de 1941, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4° As desapropriações para implantação
de parques, vias ou modais poderão abranger
as áreas contíguas necessárias ao desenvolvimento das obras a que se destinam, bem como
as áreas adjacentes que poderão beneficiar-se de grande valorização em decorrência
da urbanização ou reurbanização, devendo a
declaração de utilidade pública compreendê-las, mencionando quais as indispensáveis à
realização das obras e as que se destinam
a posterior revenda ou utilização imobiliária.
Parágrafo único. Quando a urbanização ou a
reurbanização de que trata o caput deste artigo for realizada mediante concessão, inclusive
urbanística, ou parceria público-privada, o Município deverá ser ressarcido dos desembolsos
com as desapropriações das zonas adjacentes,
e a previsão financeira da utilização imobiliária
dessas zonas deverá fazer parte integrante do
edital de licitação como projeto associado, por
conta e risco do proponente.”(NR)
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
De acordo com a inversão proposta, passamos
à apreciação do:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 34, DE 2013
Projeto de Resolução nº 34, de 2013 (apresentado como conclusão do Parecer nº 407, de
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: Senador Sérgio Souza), que autoriza
o Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até
cem milhões de dólares dos Estados Unidos
da América.
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Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Tem o apoio do PCdoB, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo quem queira discutir o
projeto, declaro encerrada a discussão.
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Passamos à votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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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.
Passamos à votação da redação final.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 4:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 132, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Recurso
nº 5, de 2013. Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 495/2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 132,de 2012, (nº 7.193/2010,
na casa de origem), de 2012, de autoria do
Deputado Arnaldo Faria de Sá, que dispõe
sobre a investigação criminal conduzida pelo
delegado de polícia.
Parecer sob o nº 328, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Humberto Costa, favorável ao
Projeto.
Ao projeto foram apresentadas as Emendas nºs 1
a 10, de Plenário, perante a Mesa no prazo regimental.
Há, sobre a mesa, requerimentos de retirada de
emendas.
Passamos à leitura dos requerimentos de retirada de emendas.
No seu requerimento, o Senador Magno Malta
retira a emenda de sua autoria.
No seu requerimento, o Senador Humberto Costa
retira a Emenda nº 7.
São os seguintes os requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 527, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais a retirada
de Emenda de minha autoria apresentada ao
PLC nº 132, de 2012, que ”Dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado
de polícia e pelos cargos da Carreira Policial
Federal”.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2013. – Senador Magno Malta.
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REQUERIMENTO Nº 528, DE 2013
Requeiro nos termos do inciso II do art. 256 do
Regimento Interno do Senado Federal, a retirada da
Emenda nº 7 – PLEN, de minha autoria, oferecida ao
Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 2012, que dispõe
sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia.
Sala das Sessões em de 2013. – Senador
Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação os requerimentos.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que os
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados os requerimentos.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Vital
do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem
revisão do orador.) – A Presidência da Comissão de
Constituição e Justiça indica o Senador Humberto
Costa, que, na condição de relator do projeto naquela Comissão, desempenhou um brilhante papel, para
relatar as emendas em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Acatamos a sugestão de V. Exª e designamos o Senador Humberto Costa para relatar a
matéria em plenário.
Com a palavra, V. Exª, para emitir o parecer do
projeto e das emendas.
PARECER Nº 409, DE 2013–PLEN
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, hoje, está aqui
para nossa avaliação o Projeto de Lei nº 132, de 2012
– este número foi recebido aqui, no Senado da República –, que, originalmente, é de autoria do Deputado
Arnaldo Faria de Sá e que foi objeto de ampla discussão
tanto na Câmara quanto no Senado, especialmente na
Comissão de Constituição e Justiça. Venho aqui, hoje,
com muita satisfação, para apresentar meu relatório e
meu parecer sobre as emendas.
O Projeto de Lei nº 132, de 2012, dispõe sobre
a investigação criminal conduzida pelo delegado de
polícia. Na discussão que fizemos, concluímos pela
constitucionalidade, juridicidade e adequação da técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e das
emendas da referida Comissão de Segurança Pública
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e Combate ao Crime Organizado, com emenda, e pela
rejeição da apresentada na Comissão.
Nesta Casa, o projeto foi inicialmente despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa, onde fora amplamente
discutido e analisado.
O parecer foi aprovado.
Foi interposto recurso perante a Mesa, para que
o projeto fosse apreciado em plenário, e dez emendas
foram apresentadas no prazo regimental.
Entre as emendas aprovadas e lidas, as Emendas nºs 1, 2, 3, 4 e 5 – não sei se alguma delas
foi retirada –, dos Senadores Pedro Taques, Alvaro Dias e Ricardo Ferraço, dizem sobre o mesmo
tema, que é a possibilidade de a investigação policial imiscuir-se nas competências de outros órgãos,
sobretudo o Ministério Público. Esse debate foi feito
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
que aprovou o projeto com a rejeição das emendas
com esse teor, e ficou claro que não há no texto
do projeto qualquer interferência na competência
de outros órgãos ou poderes da administração no
processo investigatório.
O debate confunde-se com o teor da Proposta
de Emenda à Constituição nº 37, que tramita ainda
na Câmara dos Deputados e que coloca o tema do
modelo de investigação criminal adotado pelo Brasil.
O projeto, porém, trata exclusivamente de investigação policial. Em nenhum momento, as atribuições do
Ministério Público estão comprometidas pelo PLC nº
132, tampouco haverá invasão da Polícia nas atribuições do Ministério Público.
A Emenda nº 8, que foi retirada pelo Senador
Magno Malta; a de nº 10, retirada pelo Senador Blairo
Maggi; e a de nº 9, da Senadora Ana Amélia, respectivamente, pretendem estender para todos os cargos
da carreira...
Também foi retirada? (Pausa.)
A Emenda nº 10 não foi retirada.
Essas emendas pretendem estender isso para
todos os cargos da carreira policial, trocando o termo
“delegado de polícia” por “autoridade policial”, ampliando o escopo do projeto.
O projeto, na verdade, somente regulamenta as
atribuições dos delegados nos inquéritos policiais. O
principal objetivo é garantir autonomia aos profissionais na apuração dos crimes, não se podendo falar em
inclusão de outras autoridades ou categorias que não
possuem competência investigativa, mesmo dentro
dos quadros das polícias.
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Sr. Presidente, essa proposta se aplica única e
exclusivamente às investigações que são conduzidas
pelo delegado de polícia. Portanto, essa proposta não
abrange o inquérito policial militar, que tem suas regras
próprias; não abrange o trabalho de investigação das
comissões parlamentares de inquérito, que tem suas
regras próprias; e não interfere no poder de investigação do Poder Judiciário, inclusive do Supremo Tribunal
Federal, que tem também suas regras próprias.
Nada mais justo que a investigação criminal que
é conduzida pelo delegado de polícia tenha também
essas regras próprias. Em nenhum momento esse projeto diminui qualquer das prerrogativas de quaisquer
dos poderes existentes ou de quaisquer dos segmentos existentes que tenham a função de investigar. Em
nenhum momento está dito que as investigações são
exclusivas ou privativas do delegado.
Segundo ponto desse projeto que eu considero
importante: o art. 2º disse que as funções de Polícia
Judiciária e a apuração de infrações penais exercidas
pelo delegado de polícia são de natureza jurídica essencial e exclusiva do Estado. E, aí, eu quero analisar,
um por um, os parágrafos e os itens em que eu sei que
há dúvidas e divergências.
Em primeiro lugar, o §1º, que diz:
§1º Ao delegado de polícia, na qualidade
de autoridade policial, cabe a condução da
investigação criminal por meio de inquérito
policial ou outro procedimento previsto em
lei, que tem como objetivo a apuração das
circunstâncias, materialidade e autoria das
infrações penais.
Em primeiro lugar, obviamente que qualquer
dos parágrafos está submetido ao caput do artigo.
E o caput é absolutamente explícito quando fala
que se trata apenas da investigação conduzida pelo
delegado.
Uma dúvida surgiu na comissão, porque aqui se
fala “da investigação criminal por meio de inquérito
policial ou outro procedimento previsto em lei”. Houve um questionamento se a citação dessa expressão
“outro procedimento previsto em lei” poderia significar
algum tipo de invasão do poder de investigação de
outros poderes.
No entanto, em nenhum momento isso é fato.
Quando nós falamos em outros procedimentos previstos em lei, em termos de investigação, nós estamos
falando, em primeiro lugar, da chamada verificação
preliminar de informações: quando o delegado rece-
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be uma informação ou uma denúncia de alguém do
povo e, obviamente, antes de iniciar uma investigação, procede a um processo preliminar de informação para ver que tipo de fundamento têm aquelas
denúncias. Isso é previsto no art. 5º, §3º, do Código
de Processo Penal.
E o outro procedimento é o termo circunstanciado de ocorrência, que se aplica para aqueles casos
de delitos de menor potencial, que está previsto na
Lei nº 9.099/95.
No §2º está dito que, durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de
perícia, informações, documentos e dados que interessam à apuração dos fatos. Isso, obviamente, diz
respeito à investigação de que o delegado for o titular.
Por exemplo, de forma alguma o Ministério Público
está impedido não só de determinar ao delegado que
ele deva obter essas informações e encaminhá-las ao
Ministério Público, como o próprio Ministério Público,
por iniciativa própria, pode requisitar desses órgãos
competentes as informações, as perícias e tudo o que
aqui está previsto. Isso é absolutamente claro.
Foi questionado, por exemplo: quando se fala requisitar, não se está dizendo da obrigatoriedade. Por
exemplo, da obrigatoriedade de atender ao Ministério
Público. Por exemplo, na Lei da Ação Civil Pública, a
Lei nº 7.347, de 85, no seu art. 8º, §1º, está lá escrito:
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 dez dias úteis.
Portanto, é óbvio que o Ministério Público tem
poder para requisitar, para determinar, e não somente
os órgãos a quem ele requisitar as informações, mas
também o titular da investigação criminal, no caso, o
delegado, tem que cumprir com essa obrigação.
Seguimos então para o §3º.
No §3º, nós temos a seguinte redação:
O delegado de polícia conduzirá a investigação
criminal de acordo com seu livre convencimento jurídico, com isenção e imparcialidade.
É óbvio, é uma questão fundamental que a conduta da autoridade policial seja marcada pela isenção
e pela imparcialidade.
O parágrafo 4º trata da avocação por superior
hierárquico da investigação. E aqui nós prevemos que
isso seja feito por um procedimento de despacho fundamentado. E também essa decisão permite um melhor controle externo por parte do Ministério Público.
No § 5º nós falamos também da remoção por ato
fundamentado. Isso não é, de forma alguma, a inamovibilidade do Ministério Público. Não. O Poder Executi-
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vo, o governador ou o secretário de segurança poderão fazer a remoção. A única coisa que se exige aqui,
como está, por exemplo, na Constituição do Estado de
São Paulo, recentemente adendada por proposta do
governo estadual, é que essa remoção deve se fazer
por um despacho fundamentado que diga: ele vai ser
transferido porque é necessário em tal área; ele vai ser
transferido porque precisamos da sua capacidade específica para uma determinada delegacia. Portanto, não
é, de forma alguma, a invasão de uma característica
que é garantida pela Constituição ao Ministério Público.
No § 6º se coloca a necessidade de o indiciamento
ser por um ato fundamentado do delegado. Isso é muito
importante. Hoje não há critério para o indiciamento.
Quantas pessoas foram indiciadas por uma decisão
sem que fosse respeitado de fato um critério jurídico,
um critério técnico? A partir de agora, o delegado, ao
indiciar um cidadão, terá que fundamentar juridicamente, tecnicamente, o porquê de estar fazendo isso. Isso
é bom para o controle externo do Ministério Público e
é importante para garantir os direitos de cidadania. Na
verdade, isso é uma defesa da sociedade.
Por último, o art. 3º.
No art. 3º nós temos dito que o cargo de Delegado
de Polícia é privativo de bacharel em Direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento de magistrados, membros da Defensoria Pública, do Ministério
Público e de advogados. A dúvida que surgiu era se,
nesse ponto, o que está colocado como “dispensado
o mesmo tratamento dos magistrados e membros do
Ministério Público” poderia ensejar a demanda...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
... por salários semelhantes, por prerrogativas semelhantes.
Mas aqui nós deixamos absolutamente claro
que está-se falando tão somente de um tratamento
protocolar.
Portanto, Sr. Presidente, a orientação do meu voto
é pela rejeição das emendas e aprovação do projeto
de acordo com o que relatamos aqui e que foi objeto
de parecer e de votação na Comissão de Constituição e Justiça.
Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
Pela ordem, Sr. Presidente, para um esclarecimento, se V. Exª permitir?
Queria pedir um esclarecimento ao Relator.
Humberto.
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Sr. Relator, eu queria pedir um esclarecimento a
V. Exª, se o Presidente permitir.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, durante a análise dessa matéria na Comissão de Justiça – tenho aqui a meu lado, está aqui o
nosso Presidente da Comissão, Senador Vital do Rêgo
–, houve discussão a respeito do sentido da palavra
tratamento, porque alguns entenderam que tratamento
implicava regalias jurídicas, vencimentos, isonomias,
etc, tema que escapa ao alcance deste projeto.
Para esclarecer essa questão, V. Exª, no debate
da Comissão, disse com toda clareza que quando o
projeto de lei falava de tratamento estava se referindo
ao tratamento protocolar, uma questão de respeito ao
delegado de polícia, que deve ser o mesmo respeito
que os cidadãos e as outras autoridades devotam a
magistrados, defensores públicos, advogados e Ministério Público.
V. Exª, então, de modo que ficasse claro, colocou
emenda, que entendo ser de redação, dizendo que
era tratamento protocolar. Isso refletia exatamente a
discussão havida no seio da Comissão de Constituição e Justiça.
Surpreendeu-me o fato de V. Exª ter retirado essa
emenda, o que me parece que simplesmente esclarece o sentido do termo tratamento, a eliminação poderá
suscitar a dúvida que discutimos na CCJ.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB -–PB) –
Sr. Presidente, eu só queria...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Só
queria me posicionar para, ao tempo das manifestações
do Senador Aloysio Nunes, dizer que esse debate foi
tratado, o Senador Humberto Costa se posicionou, na
Comissão de Justiça, favorável a essa modificação e,
certamente, numa análise agora, na condição de relator, S. Exª pode acolher essa emenda, que é notoriamente de redação.
Por isso o apelo do Senador Aloysio Nunes é um
apelo pertinente, o que faço também na condição de
Presidente da Comissão de Justiça.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Pedro Taques.
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O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT/MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
nesse mesmo ponto, nós debatemos exatamente o que
foi dito pelo Senador Aloysio na Comissão de Constituição e Justiça. Eu ali afirmei que, se esse dispositivo
equiparasse, o que significaria essa equiparação? Aí
nós teríamos implicações financeiras, orçamentárias.
S. Exª o Senador Humberto Costa concordou e disse
que seria tratamento.
Muito bem. Ele apresentou uma emenda de redação nesse sentido, hoje, em plenário, a Emenda nº 7. E
eu apresentei uma emenda para que nós pudéssemos
acertar isso. Se ele retirar a emenda, como já, ao que
consta, foi retirada, eu vou manter a minha emenda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A do Senador Humberto Costa já foi
retirada.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Já
foi retirada?
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Não.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – A
dúvida é essa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Não, eu vou exatamente...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Por
isso o esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Já foi retirada. Nós já votamos a...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Como
Relator.) – Eu vou exatamente incorporar a questão
que foi levantada pelo Senador Aloysio Nunes.
O que aconteceu na Comissão de Constituição
e Justiça é que eu apresentei a proposta da emenda
apenas oralmente. Não a apresentei por escrito. Então,
quando houve a votação, não havia possibilidade de
incluir a emenda. Posteriormente, apresentei-a antes da
própria reunião de votação, mas como provavelmente
eu seria o Relator, retirei-a para que pudesse ser apresentada no dia de hoje. Então, estou aqui incorporando.
E aí o art. 3º fica:
O cargo de delegado de polícia é privativo de
bacharel em Direito, devendo-lhe ser dispensado o
mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados membros da Defensoria Pública, do Ministério
Público e advogados.
É a seguinte a Emenda, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa, não sei, Senador Pedro Taques, se há alguma dúvida.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Nesse ponto que eu solicitei o esclarecimento, eu me senti
contemplado, sim, porque esse foi o combinado na Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero ressaltar
que o Senador Humberto Costa tratou exatamente do
que fez lá aqui, nesse instante.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu concedo a palavra só para nós ajustarmos o procedimento.
Eu concedo a palavra ao Senador Humberto Costa, para que o Senador esclareça o encaminhamento
que faz como Relator.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A conclusão para não haver nenhuma
dúvida.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – ...
enquanto o Senador Humberto Costa se dirige à tribuna, apenas para registrar, na votação anterior, o meu
voto “sim”, favorável à urgência.
Peço que faça o registro em Ata.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a presença de V. Exª,
na forma do Regimento.
Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Como Relator) – Sr. Presidente, eu manifestei o meu
parecer dizendo que rejeitava as emendas que haviam
sido apresentadas posteriormente, incorporava, na forma de uma emenda de relator, a proposta levantada,
suscitada pelo Senador Aloysio Nunes, e aprovava, ou
aqui declarava o meu voto favorável ao parecer que
foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça,
acrescido dessa emenda de redação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Relator é favorável ao
projeto, pela rejeição das emendas anteriormente
apresentadas e pela apresentação da Emenda nº 11
de redação.
O art. 234 do Regimento Interno diz que:
Art. 234. A emenda que altere apenas a redação da proposição será submetida às mesmas
formalidades regimentais de que dependerem
as pertinentes ao mérito.
Parágrafo único. Quando houver dúvidas sobre
se a emenda apresentada como de redação
atinge a substância da proposição, ouvir-se-á a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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E foi o que se fez.
Agradecemos a V. Exªs.
Continua a discussão.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Taques,
para discutir a matéria.
Registro, com muita satisfação, a presença de
representantes do Ministério Público, de delegados
da Polícia Civil e da Polícia Federal.
Com a palavra V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Muito obrigado.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – Sr.
Presidente, pela ordem, antes do discurso do Senador Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Edson Lobão Filho.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para lembrar aos
meus colegas que, regimentalmente, não pode haver
novo pedido de verificação de quórum decorrida 1 hora
do pedido anterior. Então, é preciso que o Senador
Pedro Taques também se atenha, regimentalmente,
ao tempo determinado para o seu encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para
discutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, não
sou useiro e vezeiro em violar a lei, muito menos o
Regimento Interno. Queria dizer isso a S. Exª o Senador Lobão.
Muito bem, eu quero, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, inicialmente, cumprimentar os delegados
de polícia, os servidores do sistema de polícia, que
aqui se encontram, você agente, investigador, escrivão,
membros do Ministério Público Federal e Estadual que
aqui se encontram.
Eu quero dizer, inicialmente, que eu devo minha
vida à polícia. Devo minha vida à polícia. Passei quase 7 anos de minha vida com escolta de delegado de
polícia, de investigador, de agente da Polícia Civil e
da Polícia Federal. Quero expressar o meu respeito à
polícia brasileira.
Muito bem. Um segundo ponto, Sr. Presidente, é
dizer a S. Exª, o Sr. Relator, que ele foi absolutamente
honesto no seu relatório. Este projeto não tem relação
com a PEC nº 37. Eu quero dizer isso com honestidade
legislativa, com honestidade parlamentar. Eu analisei
este projeto em todos os seus pontos e entendo que
este projeto, de nenhuma maneira, tem relação com
a Proposta de Emenda à Constituição nº 37, que se
encontra em andamento na Câmara dos Deputados.
Com certeza, se aqui chegar, vou fazer a defesa con-
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trária à aprovação da PEC nº 37. Mas, por honestidade, temos que dizer isso.
O projeto me traz algumas preocupações e eu
gostaria de dividir estas preocupações com os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que aqui se encontram.
A primeira delas: qual é a importância do inquérito
policial? Em poucos países do mundo existe inquérito
policial igual ao que existe no Brasil desde 1941. Alguns
doutrinadores dizem o seguinte: “Se o inquérito é bem
feito, ele precisa ser refeito durante a ação penal; se ele
é malfeito, precisa ser novamente feito pela autoridade
policial”. Mais do que discutir a atuação do delegado
de Polícia Federal ou Polícia Civil, nós precisamos, no
Brasil, debater a eficiência da chamada investigação
preliminar; precisamos debater a eficiência da denúncia
ofertada pelo Ministério Público; precisamos debater
a eficiência dos processos judiciais que resultam em
condenação ou absolvição.
Eu apresentei quatro emendas. Uma delas eu
retiro, porque já foi acatada pelo Senador Humberto,
no tocante ao art. 3º, que trata da igualdade de tratamento entre o Ministério Público, a Defensoria Pública e
os delegados de polícia. Entendo que, na democracia,
requisitos como V. Exª, tratamentos como V. Exª têm
o objetivo de afastar o cidadão daquele que exerce o
poder. Melhor seria que Senadores, Deputados, Procuradores da República, membros do Ministério Público, delegados fossem chamados apenas de senhor,
com todo o respeito. Agora, trazermos para a lei esse
tratamento! Melhor seria se mudássemos a Lei Complementar nº 75, que fala que o membro do Ministério
Público tem que ser tratado como excelência – isso é
uma excrescência! –; mudássemos a Lei Complementar
nº 35, de 1979, que diz que o juiz tem que ser tratado
de excelência – isso também é um absurdo!
Alguns pontos que apresentei: delegado de polícia
preside inquérito policial – e é bom que assim seja feito
–, e o delegado de polícia conduz o termo circunstanciado. O projeto trata de outros procedimentos legais.
Quais seriam estes outros procedimentos legais? A
dúvida aqui chegará ao Poder Judiciário, tenho absoluta compreensão disso.
Nós, neste momento, não somos contra delegado
de polícia presidir inquérito policial e conduzir o termo
circunstanciado. Tem que fazer isso, sim, porque está
no Código de Processo Penal, até que aprovemos a
mudança do Código de Processo Penal, como se encontra na Câmara dos Deputados. Esse primeiro ponto
trará sérias dificuldades ao Poder Judiciário no momento de decidir o que o delegado vai presidir.
Segundo, o projeto está assim narrado, Sr. Presidente: “Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação”. A
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Constituição da República não fala em condução. A
Constituição da República, no art. 144, fala que o delegado vai apurar infrações penais. A diferença existe,
e essa diferença precisa ser ressaltada. Quem conduz,
dirige. E o inquérito policial no Brasil é uma peça absolutamente dispensável, de acordo com o art. 46 do
Código de Processo Penal.
O Ministério Público, como titular constitucional
da ação, pode dispensar o inquérito policial. Está previsto, desde 1941. Está previsto isso no decreto-lei, que
é o Código de Processo Penal, todos nós sabemos.
O §1º diz: “Cabe a condução da investigação criminal, por meio de inquérito policial ou outro procedimento
previsto em lei”. Quais seriam esses outros procedimentos previstos em lei? Quais seriam? Por que não
estabelecermos aqui os procedimentos previstos em
lei? Porque, com isso, pode-se chegar à conclusão de
que a autoridade policial poderia presidir, por exemplo,
o inquérito civil público, que está estabelecido na Lei
de Ação Civil Pública. Ah, não pode, porque este projeto trata da investigação policial. Nós todos sabemos
que trata da investigação policial. No entanto, aqui, e
disse isto na Comissão de Constituição e Justiça, nós
teremos sérias dúvidas na aplicação deste dispositivo.
No § 2º: “Durante a investigação criminal, cabe
ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados”. Não vejo nenhum problema nisso. Aliás, hoje é assim. A autoridade policial
pode fazer isso sim. Requisição aqui no sentido de determinação. A autoridade policial faz isso e pode fazer
isso. Não vejo prejuízo algum a requisição prevista no
art. 129 da Constituição. Por honestidade parlamentar,
tenho que dizer isso, e honestidade acadêmica. Não
vejo prejuízo algum.
Continuo, Sr. Presidente. Estou relacionando
os temas que trouxe através das três emendas que
apresentei.
O § 3º: “O delegado de polícia conduzirá a investigação criminal de acordo com o seu livre convencimento técnico jurídico”. Livre convencimento. Quem é
dotado de livre convencimento pode se recusar a praticar determinados atos. Isso em Direito Administrativo, a ele existe a discricionariedade, a oportunidade e
conveniência de praticar este ato. Livre convencimento
isso significa.
Outro ponto do §3º que se me apresenta como
absolutamente inconstitucional – e eu vou dizer – é
a segunda parte desse mesmo §3º: “delegado com
isenção e imparcialidade”. Imparcialidade só existe em
processos judiciais onde existem partes. Por isso, o juiz
é imparcial. Ele é equidistante, ele não se compromete
psicologicamente com a causa, ele possui capacidade
subjetiva. Só existe imparcialidade em processo judi-
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cial. No inquérito policial, que não é processo judicial,
pode ser processo “judicialiforme”, que é outra coisa,
no inquérito policial, é um procedimento administrativo.
O delegado de polícia não tem imparcialidade, ele
tem impessoalidade, que são termos completamente
diferentes, porque está prevista a impessoalidade no
art. 37 da Constituição da República. Impessoalidade,
aqui, do delegado de polícia significa não beneficiar
os amigos, não prejudicar os inimigos. Isso significa
a impessoalidade do caput do art. 37 da Constituição.
Falar em imparcialidade do delegado é, com
todo o respeito, nós reduzirmos a função do inquérito
policial. O inquérito policial é uma defesa do Estado
contra aquele que comete crime. Se nós permitirmos
que o delegado tenha imparcialidade no inquérito policial nestes termos, nós permitiremos ao delegado
de polícia juntar documentos do investigado que assim requerer. E os delegados aqui presentes sabem
que o art. 14 do Código de Processo Penal diz que
essa é uma faculdade do delegado de polícia, não é
um poder, dever do delegado de polícia, porque, no
inquérito policial, não existe contraditório, não existe
ampla defesa. O inquérito policial é um procedimento
administrativo que decorre do dever fundamental que o
Estado tem de investigar a prática de crime. Trocando
isso em miúdos, não existe parte em inquérito policial.
Por isso, imparcialidade só pode ser dita lá na ação
penal, não no inquérito policial, como procedimento
que é administrativo.
Eu tenho dúvidas, Senador Humberto Costa, a
respeito disso. E a consequência jurídica de imparcialidade aqui é uma consequência jurídica prejudicial à
luta contra a corrupção, à luta contra a criminalidade...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Eu quero acatar o conselho do Senador Lobão e não
violar o Regimento Interno. Eu vou continuar a dizer,
porque não me utilizo de chicanas para que possamos
chegar até a hora da verificação da presença dos Senadores aqui. Então, eu vou continuar se V. Exª assim
me permitir.
Senador Humberto, aqui eu tenho esta dúvida a
respeito da chamada imparcialidade.
E continuo. No §6º: “O indiciamento é privativo do
delegado de polícia”. Muito bem. O que é indiciamento,
de acordo com o Código de Processo Penal nacional?
Nada mais do que o momento em que o delegado de
polícia, a autoridade policial – e é bom que assim seja
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dito – forma a sua convicção a respeito de que um dos
investigados ou suspeitos, como se diz no coloquial,
teria praticado a conduta que ele está a investigar. Qual
é a consequência jurídica do indiciamento? A consequência jurídica do indiciamento: a partir daí, o seu nome
passa a constar no Instituto Nacional...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ...
de Identificação, e ele, aquele indiciado, pode, a partir
daí – se não existir identidade civil, conforme determina o art. 5º da Constituição –, ter a obrigação de ser
identificado criminalmente.
O indiciamento no Brasil não tem a razão de ser
de outros países, porque o indiciamento no Brasil não
obriga o titular constitucional da ação a ajuizar a ação
penal. O Ministério Público pode, e a Constituição, no
art. 129, inciso I, a ele determina, deixar de denunciar
aqueles que a autoridade policial pediu o seu indiciamento. Se a autoridade policial, e é um ato privativo
fazer o indiciamento, o Ministério Público pode, lá na
ação penal, se ele oferece a denúncia, com fundamento
num procedimento administrativo que ele conduz, e o
Supremo Tribunal Federal já disse que isso possível,
o Ministério Público pode determinar...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ...
o indiciamento (Fora do microfone.) daquele cidadão,
para que ele possa constar o seu nome no cadastro,
no Instituto Nacional de Identificação.
Eu, Senador Humberto Costa, quero ressaltar a
honestidade de propósitos de V. Exª aqui e, mais uma
vez, como ex-representante do Ministério Público Federal, porque eu não me licenciei, não me aposentei,
eu me exonerei do cargo, e com a honestidade parlamentar, dizer, para encerrar, que eu não entendo que
este projeto possa, de alguma forma, restringir o poder-dever que a Constituição da República oferta, ao
meu juízo, ao Ministério Público, para que ele possa
conduzir investigações.
No entanto, os temas levantados, Sr. Presidente,
nestas três emendas – para que peço o apoiamento
dos Srs. Senadores –, trarão grandes dificuldades no
sentido de que nós possamos ter uma investigação
criminal que seja séria, que seja decente...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ...
que seja honesta, no sentido da eficiência, que é isso
que o cidadão brasileira deseja.
Sr. Presidente, já encerro, dizendo o seguinte:
mais do que discutir este projeto, nós temos sim que
discutir a função do delegado, temos sim que regula-
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mentar a investigação por parte do Ministério Público,
através de uma lei, em sentido formal e material, para
que nós tenhamos limites na investigação por parte do
Ministério Público. Defendo isso. Agora, isso não faz
com que eu possa concordar com projetos de lei que,
a meu juízo, e de acordo com a vontade do povo de
Mato Grosso, dos eleitores que me mandaram para cá,
me dão este poder-dever de aqui falar a respeito disso.
Esses três pontos causarão sérios transtornos na
investigação, e eu gostaria do apoiamento dos colegas
que aqui se encontram. E não adianta, senhores, nós
debatermos o seguinte: “Ah, mas nós vamos debater
o projeto aqui e este...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
...projeto vai voltar à Câmara dos Deputados.” Aliás, se
nós não tivermos o poder-dever de emendar projetos
que da Câmara venham, nós temos que acabar com o
Senado da República, porque ele não tem outra função
a não ser a de ser uma Casa revisora dos projetos que
se iniciam na Câmara dos Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
(Manifestação nas galerias.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria dizer a V. Exªs que são muito bem recebidos na Casa, mas o silêncio, repito, é
regimental.
Discussão.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para constar o voto da MP nº 600, o voto “sim”, por favor. MP nº
600, voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de
V. Exª, Senador Clésio Andrade.
Continua a discussão.
Senador Aloysio, com a palavra, V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srs. Senadores, já de uns dias para
cá, esta Casa tem sido visitada por delegações e
mais delegações de policiais civis dos Estados, de
policiais federais, de um lado, e também de membros
do Ministério Público, de outro. É o que se vê, aliás,
hoje. São todos muito bem-vindos para acompanhar
os nossos debates.
Eu procurei, Sr. Presidente, conversar, especialmente com delegados de polícia que me procuraram,
delegados da Polícia Federal mais especificamente,
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jovens delegados que me procuraram para defender
os seus pontos de vista.
Confesso, Sr. Presidente, que, esmiuçando o Projeto de Lei nº 132, os argumentos a favor e também
os argumentos que são levantados contra, por parte
de associações do Ministério Público, tenho para mim,
meu caro Senador Pedro Taques, que existe por trás
de toda essa movimentação o forte interesse sindical,
associativo classista. Diria até que prepondera, na motivação daqueles que nos procuram e do próprio autor
do projeto de lei ao propor essa medida, realmente,
um componente corporativo fortíssimo, uma questão
de prestígio institucional, de poder sindical e de afirmação de associações de classe, que são argumentos
que são motivações absolutamente legítimas, diga-se
de passagem – e não as desqualifico.
Mas, espremendo realmente o fundamento jurídico, as grandes questões polêmicas do ponto de
vista do Direito substantivo, não vejo, sinceramente
não vejo, tantas implicações de modo a suscitar tempestades de protestos ou de apoio de um lado ou de
outro. Porque, afinal de contas, o Projeto de Lei nº 132
não revoga o Código de Processo Penal. Continua o
Código de Processo Penal em vigor, não há nenhuma
revogação explícita nem implícita, e o Código de Processo Penal tem todo um título que trata do inquérito
policial em que se tem, realmente, um protagonismo
do delegado de polícia.
A possibilidade de requisição de diligências por
parte do Ministério Público está prevista tanto no Código
de Processo quanto na própria Constituição. O projeto que estamos examinando não revoga nem poderia
revogar a lei complementar que trata do exercício do
controle externo da atividade policial pelo Ministério
Público, tampouco revoga a Lei Orgânica do Ministério
Público, que é uma lei complementar.
Quanto à Constituição, evidentemente, esse projeto não poderia revogar. E, na Constituição, nós temos
normas que precisam ser compatibilizadas, porque o
Senador Pedro Taques, que é um eminente jurista, sabe,
mais do que todos nós, que não pode haver, é conceitualmente impossível haver antinomias na Constituição,
haver normas conflitantes. Quando há um conflito de
normas, ele é, simplesmente, um conflito aparente –
pelo menos, nós juristas assim acreditamos –, e esse
conflito aparente tem que ser resolvido ou pelo próprio
legislador constituinte derivado, no caso da Constituição – e é o que procuram fazer os incentivadores da
PEC nº 37, contra a qual eu já digo de antemão que
votarei, me posicionarei contra –, ou, então, pelo Supremo Tribunal Federal, que deve dirimir divergências
de interpretação da Constituição.
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De modo que saber até onde vai o limite de um
membro do Ministério Público ou de um delegado de
polícia na condução do inquérito policial, na apuração
de infrações penais, dirimir eventuais conflitos que existam entre o art. 129, e seus parágrafos, e o art. 144, e
os seus parágrafos, é uma tarefa que cabe ao Supremo
Tribunal Federal. Nós não podemos dirimir esse conflito
aqui, na votação de um projeto de lei ordinária, e esse
processo está em curso no Supremo Tribunal Federal. Existem divergências, existem decisões, ainda, de
Turmas, especialmente em habeas corpus, mas não
existe, ainda, uma decisão do Plenário, de tal modo
que possa pacificar essa questão.
De modo que penso, Sr. Presidente, que o projeto
que nós vamos votar não altera, fundamentalmente, e
nem de leve arranha, essa divisão de tarefas e nem,
por outro lado, vai elucidar os conflitos de entendimento do texto constitucional que estão, hoje, sendo,
exatamente, examinados e dirimidos – eu espero que
sejam dirimidos logo – pelo Supremo Tribunal Federal.
Não é por um acaso, aliás, que, todas as vezes
que vem aqui à nossa Casa, perante a Comissão de
Constituição e Justiça, candidato a Ministro do Supremo
Tribunal Federal, depois da indicação do Presidente,
invariavelmente, nós formulamos ao candidato esta
questão: qual é a posição dele em relação a essa aparente antinomia que precisa ser dirimida pelo Supremo
Tribunal Federal.
Quanto à substância, creio que é realmente importante que fique claro na lei que um delegado de
polícia não pode ser, digamos, destituído, não pode
ser subtraído à condução de um inquérito por um ato
que não seja fundamentado, nem ser removido, a não
ser por uma decisão fundamentada de quem? Do seu
superior hierárquico, que não é, necessariamente, o
Governador do Estado, como foi alardeado aqui. No
caso de São Paulo, é o delegado geral e, em alguns
casos, o Conselho de Polícia.
Isso nada mais é do que uma decorrência da
própria Constituição Federal, que exige que os atos
administrativos sejam fundamentados, sejam públicos,
assim como a imparcialidade, no meu entender, é uma
tradução, nos termos desse projeto de lei, do princípio
da impessoalidade, que é um princípio básico do Direito
Administrativo brasileiro, um princípio constitucional.
De modo que diria, aqui, que o que há de realmente positivo e que aplaudo neste projeto é que criação
de uma espécie de delegado natural, que não pode
ser subtraído de uma investigação por um ato sem
motivação, um ato, simplesmente, de arbitrariedade
de natureza política. Exige que esses atos sejam fundamentados, para que os seus destinatários possam
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conhecer as suas motivações e, eventualmente, até
impugná-los judicialmente.
Por isso, Sr. Presidente, esta não é uma matéria
que envolva interesse político-partidário. Em nossa
Bancada, cada cabeça é uma sentença. Não temos
aqui uma posição uniforme de Bancada. É uma posição realmente de interpretação de cada um de nós do
Direito que estamos produzindo e do Direito vigente.
Mas a minha posição é favorável ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo mais quem queira discutir a matéria...
Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR.) – Sr.
Presidente, eu apenas...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – ...gostaria de fazer
um registro, rapidamente, até porque me considero contemplado com a brilhante exposição do Senador Pedro
Taques, seguida pela também brilhante exposição do
Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do meu Partido.
Mas eu gostaria de revelar, mais uma vez, o meu
desencanto com o processo legislativo. Há um conformismo nesta Casa que não contribui para melhorar o
País. Nós abdicamos reiteradamente da responsabilidade de revisarmos as propostas que chegam da Câmara
dos Deputados, com o intuito do seu aprimoramento,
com o objetivo de oferecer o melhor para o País.
Não se trata de ser contra esta proposta, este
projeto. Trata-se de desejar aprimorá-lo. E por que
não fazemos isso? Por que o Senado teima em se
apequenar, aceitando essa imposição do cronograma estabelecido, de que não deve retornar à Câmara
dos Deputados? Por que essa pressa toda? Por que
algumas matérias dormem nas gavetas do Legislativo
durante décadas e esta tem que tramitar tão celeremente como está tramitando?
Eu poderia, Sr. Presidente, a exemplo do que
fizeram os colegas que me antecederam, enumerar
vários equívocos deste projeto. Há aqui, por exemplo,
uma nota técnica do Ministério Público Federal, de
extraordinária consistência jurídica, que revela desvios nessa proposta que poderiam ser corrigidos no
Senado Federal.
Há aqui uma outra nota técnica encaminhada
pelo meu amigo Procurador Gilberto Giacoia, do Paraná, também com argumentos jurídicos irrefutáveis,
que indicam caminhos para o aprimoramento dessa
proposição. E nós abrimos mão de aprimorá-la.
Vários dos colegas apresentaram emendas, já
na Comissão de Constituição e Justiça. Eu próprio
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apresentei uma emenda preservando as prerrogativas constitucionais do Ministério Público, de forma
explícita, para evitar interpretações dúbias. Não vejo
razão alguma para que propostas que aprimoram sejam rejeitadas, sejam ignoradas, sejam desconsideradas. Não queremos votar contra este projeto, mas
queremos um projeto melhor. É evidente que o nosso
voto seria favorável ao projeto, com destaque para as
emendas, e teríamos a oportunidade de aprovar as
emendas aprimorando este projeto.
Sr. Presidente, eu creio ser mais oportuno, nesta hora, manifestar o inconformismo, combater essa
passividade. O Senado não pode ser tão conformado.
Os conformistas não promovem mudanças; só o inconformismo promove mudanças.
Se nós estamos propondo mudanças, nós deveríamos colocar como prioridade preservarmos e fortalecermos todos os mecanismos de investigação neste
País, notadamente a investigação criminal. É um País
sacudido por escândalos intermináveis, escândalos de
corrupção, especialmente na Administração Pública.
Todos os mecanismos de investigação criminal são
fundamentais para esse enfrentamento, e nós estamos abrindo mão de valorizá-los, de preservá-los e
de robustecê-los na eficiência da investigação criminal.
É evidente que não se fala aqui da PEC da Impunidade, a PEC nº 37.
Mas, nesta hora, com esse projeto, estamos desperdiçando a oportunidade de aperfeiçoarmos mecanismos essenciais para a investigação criminal no País.
A nossa manifestação, portanto, de desencanto
nesta hora, Sr. Presidente, com os procedimentos que
estão sendo adotados neste momento.
É evidente que se vê, no plenário do Senado Federal, o ambiente para a aprovação dessa proposta,
como está, sem retorno à Câmara, nessa postura de
conformismo em relação ao malfeito.
Não estou dizendo malfeito no sentido proposto
pela Presidente da República; estou dizendo uma legislação mal elaborada, mal formatada. E é isso que
estamos aprovando no Senado Federal, nesta noite,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, anteriormente, só perguntando
a V. Exª, qual é o procedimento, que dará, de encaminhamento a essa matéria?
Há destaques sobre a mesa e a votação do mérito. V. Exª submeterá primeiro os destaques? Primeiro
o mérito, ressalvados os destaques?

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Vamos votar logo o projeto, não é, Sr. Presidente?
Ressalvados os destaques. Ressalvados os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós lemos e votamos os requerimentos; em seguida, votamos a matéria e, depois, as matérias que forem destacadas. Observamos sempre
essa ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Perfeito, primeiro o mérito e, após, os destaques.
É isso? É assim que V. Exª procederá?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Requerimento. Lê-se, e vota-se requerimento; depois, a matéria; depois, os destaques.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Perfeito, Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora
do microfone.) – Ressalvados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ressalvados; exatamente, Senador
Walter Pinheiro.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, eu queria, em primeiro lugar,
deixar assim...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Excelência.
A minha discordância, Presidente, não é em relação ao mérito da matéria. A discordância é quanto
a uma artificial – parece-me artificial – divisão, a insistência quanto à divisão de um conflito existente entre
policiais civis, delegados de polícia, Ministério Público.
Esse conflito, esse impasse entre essas instituições fundamentais para a Justiça, para a democracia...
Lembremos que o Ministério Público... Tenho certeza
de que a Associação de Delegados de Polícia do Brasil e o conjunto de delegados de polícia do Brasil têm
consciência de que o que a Constituição republicana
de 1988 concedeu ao Ministério Público foi um avanço civilizatório.
A ordem existente anteriormente, a ordem de
um Ministério Público que não atuava era uma ordem
característica das ditaduras como foi no Brasil nesse
período de exceção.
Tivemos enormes conquistas, Sr. Presidente, dos
anos 90 à primeira década deste século XXI, devido
a atuação conjunta dessas instituições: os delegados
de polícia e o Ministério Público. Foi devido, inclusive,
a essas instituições e a sua atuação comum que instauramos comissões parlamentares de inquérito aqui
no Congresso Nacional. E chegamos ao cabo dessas
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investigações eivadas da atuação comum de Ministério
Público, de delegados e de agentes de polícia.
Aliás, Sr. Presidente, eu diria que a última comissão parlamentar de inquérito que mais repercussão
teve no cenário nacional, a chamada CPI do Cachoeira,
avançou mais na atuação comum dos delegados de
polícia junto aos delegados da Polícia Federal, heróicos delegados da Polícia Federal, e na atuação comum
junto com Procuradores da República, notadamente
com dois heróicos Procuradores, Dr. Daniel e Drª Léa
Batista. E, lamentavelmente, no entanto, o relatório
final da CPI não foi à altura do que avançaram as investigações com a atuação comum dessas instituições.
Em relação ao mérito dessa matéria, Sr. Presidente, tenho dúvida sobre alguns aspectos. Não é uma
oposição em relação ao mérito, mas um destaque em
relação às dúvidas levantadas.
Tenho ouvido, nesses dias, argumentos de honestos e coerentes delegados de polícia e tenho ouvido argumentos de companheiros dos Ministérios
Públicos Estaduais e do Ministério Público Federal.
Há dúvidas que vêm, por exemplo, em relação ao art.
2º, §3º, do Projeto de Lei, quando estabelece que a
atividade de investigação criminal será exercida de
acordo com o livre convencimento técnico jurídico do
delegado de polícia. Há perguntas e questionamentos
dos Procuradores da República e do Ministério Público
em relação a essa matéria que careciam de um esclarecimento maior.
O meu desejo é buscar separar os excessos que
existem. Quero separar, claramente, o que tem deste PLC nº 132 e desta PEC nº 37, sobre a qual tenho
uma radical e firme posição contrária.
Foram-me esclarecidas quais as diferenças entre
elas, e não vamos aqui metamorfosear, não vamos agir
de má fé em relação a esse debate tentando misturar.
Mas há alguns aspectos que me parecem de reflexão,
aspectos apontados, por exemplo, de dúvida sobre a
atividade de investigação criminal, que está prevista no
art. 2º, §3º, do PLC, sobre a confusão que há em relação à atribuição do Ministério Público. Como foi dada
pela Constituição republicana ao Ministério Público a
atribuição precípua de controlar a investigação criminal,
há, por parte do Ministério Público, uma dúvida se essa
atribuição não está comprometida nesse dispositivo.
E há, de minha parte, outra dúvida, outra questão
já externada aqui pelo Senador Alvaro Dias, notadamente em relação às atribuições do Senado.
Sr. Presidente, fomos eleitos Senadores da República com a atribuição precípua de cumprirmos, no
nosso bicameralismo legislativo, a função de revisor
do processo legislativo, ou seja, a revisão do que tem
origem na Câmara está intrínseca à nossa atribuição
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como Senadores da República. O que, de tudo, não
concordo é a limitação de algo que é claramente uma
atribuição nossa, que é a nossa capacidade e competência de revisar o processo legislativo e de, se não
concordarmos com algum dispositivo e quisermos, inclusive, aperfeiçoar esse dispositivo, termos a prerrogativa de fazer aqui as modificações, sem que, para isso,
pese sobre nós qualquer tipo de acusação de impedir
o procedimento ou o avançar de qualquer matéria legislativa. Essa é uma atribuição que nos é intrínseca,
e não podemos abrir mão das atribuições que nos são
conferidas pela Constituição e, mais do que isso, nos
são conferidas pelo voto popular que nos trouxe para
cá na condição de revisor do processo legislativo.
Dito isso, Sr. Presidente, quero externar nossa posição não de divergência em relação ao mérito, mas de preocupação com o conteúdo da matéria
e, em especial, com as arguições e com as dúvidas
de constitucionalidade que foram levantadas no bojo
desse debate e com a necessidade, de minha parte,
Sr. Presidente, de termos mais tempo para o debate.
Concordância com o mérito se ele for para dar a
independência necessária – é necessária essa independência – não somente para o delegado de polícia,
mas é necessária essa independência para a instituição
Polícia Federal, como é necessária essa independência para a instituição Ministério Público, total e ampla
independência, que não pode ser coagida em momento
algum. Em especial, é necessária a separação entre
agentes, delegados de polícia e Ministério Público.
Só há um vencedor nesse contexto: é a corrupção e
o crime organizado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra ao Senador
Pedro Simon, queria só comunicar à Casa que, hoje,
nós tivemos a satisfação de receber o Procurador-Geral
da República, acompanhado de 15 Procuradores de
diferentes países, e do Senador Pedro Taques.
Na oportunidade, nós fizemos questão de lembrar
que nós vivemos, no Brasil, a efervescência do processo democrático. A nossa Constituição vai completar
este ano 25 anos e é a mais longeva Constituição democrática do nosso País. Então, é natural que, nesse
aperfeiçoamento, haja conflitos. São conflitos legítimos,
e cabe ao Parlamento, exatamente, especificá-los.
Eu quero dizer – e, hoje, esta sessão é uma sobeja demonstração disso – que o próprio bicameralismo
precisa ser aperfeiçoado. Nós estamos nos debatendo com problemas de prazo na Câmara e no Senado,
tendo que deixar de ler medida provisória. Isso é da
democracia! O fundamental é que, nesse debate, cada
um coloque seu ponto de vista e, ao final, havendo con-
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senso, encaminhemos o consenso; não havendo consenso, que decidamos, democraticamente, pelo voto.
Senador Pedro Simon, com a palavra V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado a V. Exª,
Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, vejo esta sala
lotada de pessoas diretamente interessadas na discussão que está sendo feita aqui. Eu só não entendo, nas
discussões que vêm sendo travadas até aqui, certa falta
de determinação de onde se vem e para onde vamos.
Um dos primeiros projetos que apresentei nesta
Casa, há mais de trinta anos, quando cheguei, foi o de
terminar com o inquérito policial e unificar a carreira –
policial, Promotor, Procurador, chegando aos Ministros
–, como acontece na Itália, por exemplo.
Minha experiência de 50 anos de advocacia me
mostra isto: o inquérito policial é a época em que nós,
advogados, ganhamos tempo para orientar a testemunha, enfim, fazer alguma coisa que ganhe tempo.
Mas, na hora do júri, inquérito policial não vale. O que
importa é o processo judicial; o que importa é o que
o réu diz na frente do Juiz. É por isso que inquérito
policial, como no Brasil, existe em três paisezinhos
do quarto mundo. No primeiro mundo, na Europa, na
América, há o inquérito, não o inquérito policial e depois o inquérito judicial.
Nós tivemos um longo debate neste País, nesta
Casa, quando aconteceu a Operação Mãos Limpas na
Itália. E Procuradores e Ministros italianos vieram aqui
e ficaram dez dias, aqui no Brasil, debatendo a matéria; e nós verificando a diferença entre lá e aqui. Eles
acharam um absurdo o nosso processo penal. Eles
acharam ilógico, imprevisível, incompreensível. E, lá,
eles tinham muito orgulho de que a carreira é uma só.
Começando soldado, vai a policial, vai a Promotor, vai
a Procurador, vai a Ministro. É uma carreira!
Tentamos fazer isso aqui. Não foi possível. Um
longo debate, uma longa discussão. Eu diria, de certa
forma, que a mim me parecia que a coisa não ia adiante
por causa de um grande companheiro nosso: o Senador Tuma. Todo mundo tinha amor e simpatia por ele,
mas ele era um delegado de polícia apaixonado. E a
gente até ficava com medo de falar em relação aquilo,
contrário do que ele era.
Agora nós vivemos um momento delicado. V. Exª
disse muito bem. Disse-o muito bem, V. Exª!
Temos uma Constituição, a de mais longa vivência
na história democrática do País, mas ainda há muitos
problemas a serem resolvidos. Um deles é esse. Uma
das questões é essa.
Todos sabemos que, com a morte do Dr. Tancredo, o Sarney se saiu muito bem na Presidência
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da República e como responsável pela Constituinte.
Mas ele teve problemas e dificuldades, principalmente
quando inventaram de tirar dois anos do mandato dele,
diminuindo de seis para quatro. E até hoje a imprensa
mente quando diz que ele queria quatro, porque, na
verdade, ele queria cinco. Ele não queria mais um ano,
ele queria menos um ano.
Mas criou-se um debate duro na Constituinte e
terminou-se dividindo a Constituinte. E nessa divisão
da Constituinte, na hora da votação de grandes causas, até hoje eu estou pagando o preço.
Reforma agrária. Como vai ser a reforma agrária?
Vai ser assim, assim, assado, em termos que lei complementar definirá. Fidelidade. Como é a fidelidade? A
fidelidade partidária vai ser assim, assim, assado, em
termos que lei complementar definirá. Isso aconteceu
em vários setores, e até hoje está acontecendo isso.
Mas agora nós sabemos que vivemos um momento delicado, de que, se Deus quiser, sairemos com
grandeza. O mensalão foi votado. Muitos equívocos,
muitas dúvidas, muitas interrogações, muitas acusações
recíprocas para lá e para cá, mas foi votado.
É verdade que a figura do Procurador-Geral passou a ser marcada por alguns companheiros desta
Casa, por alguns partidos políticos. Não perdoaram o
Procurador-Geral pelo fato de ele ter feito a denúncia.
Até denunciado ele está, até processado ele está, até
quiseram trazê-lo ou criar uma CPI com relação a ele.
Esse problema existe, e nós sabemos.
E, neste momento, eu acho que fazer uma votação que nem essa, apressada, longe do contexto
geral de todo o conjunto, numa hora que nem essa...
Sr. Presidente, V. Exª diz muito bem: temos que fazer
uma reforma profunda e temos que fazer. Vamos pinçar
um termo e mudar aqui de uma maneira que nós nem
sabemos quais serão as consequências.
Não me passa pela cabeça que os promotores
tenham a preocupação de que só eles serão os donos
da causa e que procurador não pode. E nem me passa pela cabeça a recíproca de que os procuradores
querem impor e tirar dos delegados. Duas posições
importantes e respeitáveis: os delegados e os procuradores. Eu acho mais difícil a dos delegados, porque
ele chega no primeiro momento. No momento em que
ocorreu o crime, no momento da violência, no momento da coisa errada é ele que está ali. O procurador ou
o promotor vêm depois, quando a coisa já acalmou, é
recebido em uma sala e é outro contexto. Mas as duas
posições são muito importantes.
Há um aspecto em que muita gente está pensando nesta sala e em que muito prefeito, muito vereador e muito deputado está pensando no Brasil: “mas
é melhor a gente lidar com um delegado do que com
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um promotor.”. Com o delegado a gente conversa. O
delegado tem até o poder político: a gente fala com
o governador e o governador transfere o delegado. O
promotor é mais duro: o promotor tem autonomia, tem
independência, não pode ser afastado do cargo nem
ter seu vencimento diminuído.
Eu conheço muita gente que tem raiva de promotor, mas eu não acredito que uma coisa tão infantil, que
um sentimento tão aético como este seja a razão pela
qual nós vamos votar uma matéria como esta correndo
como nós estamos. É estranho, dá a entender que o
Governo está querendo isso e buscando isso, o que,
cá entre nós, deixa muito mal esta Casa.
Esta é uma matéria que, com toda tranquilidade,
nós tínhamos que debater num momento em que a
Casa trouxesse os promotores, os delegados, a classe
jurídica e intelectual do País para discutir...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...,
no seu contexto todo, não assim. Dar ao delegado –
V. Exª agora vai ser V. Exª – ou dar ao promotor, para
sair fora da causa e não ter esta autoridade.
Olha, Sr. Presidente, eu acho que nós não podíamos votar esta matéria. Eu acho que é o tipo de
matéria que vai marcar...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
..., que um dia nós teremos condições e faremos – já
encerro, Sr. Presidente –, faremos aquilo que V. Exª
chama de normalização da nossa Constituição. Um
dia faremos isso. Nesse dia, alguém estará aqui para
dizer: “que bobagem vocês fizeram naquela noite inventando aquela matéria que não tinha razão de ser”.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Cássio
Cunha Lima.
Com a palavra V. Exª, último orador inscrito.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
após o nosso ilustre Senador discursar, vamos colocar
essa matéria em votação, Excelência?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos isso.
Com a palavra V. Exª, Senador Cássio.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu participei ativamente do
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debate dessa matéria no ambiente da Comissão de
Constituição e Justiça e vejo, nesta noite, argumentos
que foram ali apresentados sendo renovados dentro
deste debate democrático que realizamos nesta noite.
Com igual constrangimento ao que vivi naquela
oportunidade, e, talvez, a ousadia de me contrapor, por
exemplo, a um Pedro Taques ou debater com um Pedro Simon, referências e ícones desta Casa, eu quero
usar, talvez, de duas ou três pilastras que foram trazidas
como argumentos que suscitam e tentam aprimorar o
debate em torno deste PLC nº 132.
Primeiro, nessa memória prodigiosa de Pedro Simon. Pedro Simon, com as marcas do tempo, mantém
e conserva uma memória extraordinária que se soma
a todo o seu saber jurídico.
É recorrendo a essa memória – eu também tive,
como já disse desta tribuna hoje, a honra de participar
da Assembleia Nacional Constituinte –, bem ao estilo
de Pedro Simon, que faz, de forma simples, eloquente, a leitura política correta dos acontecimentos, nunca é demais lembrar que, no ambiente da Assembleia
Nacional Constituinte, há 25 anos, não havia, lamentavelmente, a Polícia que o Brasil possui hoje. Nem a
Polícia Federal, nem, tampouco, as polícias estaduais.
Nesse quarto de século, para ventura da sociedade brasileira, as nossas instituições policiais se aprimoraram, estão mais qualificadas, estão mais protegidas
de interferências outras que maculavam a sua atuação.
Eu tive a oportunidade e a honra de governar o
meu Estado, a Paraíba, por dois mandatos. E não faz
muito tempo, Senador Aloysio Nunes – eu me reporto
a 2003, quando assumi o governo do meu Estado –,
que, por incrível que pareça – pasmem! –, ainda era
possível fazer de delegados cargos comissionados,
os chamados, na nossa linguagem paraibana, “delegados calça curta”. E essa é a uma realidade que já
não existe mais no Brasil nem na Paraíba.
Aí, ao fazer essa remissão histórica por parte do
Senador Pedro Simon, tenho certeza de que o Constituinte de 88 não quis oferecer às polícias o mesmo
tratamento ofertado ao Ministério Público. E lá estive
votando a favor do fortalecimento e da autonomia do
Ministério Público.
E quero aqui renovar, mais uma vez, que votarei contra a PEC nº 37 e creio, sinceramente, que ela
sequer chegará ao Senado, porque será barrada no
plenário da Câmara Federal. Tenho quase que convicção disso.
Mas é preciso fazer essa reconstrução histórica. Não foi possível fazer esse tratamento isonômico
de polícia com Ministério Público pela desigualdade
institucional naquele período. E isso não pode ser trazido para os tempos atuais. E o que o PL nº 132 faz,
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tardiamente, é restaurar um mínimo de dignidade, de
respeito, de consideração que as nossas polícias devem ter. Estamos tratando aqui exatamente disto: de
oferecer dignidade a instituições que estão cada vez
mais preparadas para cumprir o seu papel constitucional e de respeito á democracia e seu fortalecimento.
Portanto, Senador Pedro Simon, conceda-me a
maxima venia. Não me tome como um insolente ou,
muito menos, um desrespeitoso por discordar de V.
Exª, mas o argumento trazido, há poucos instantes, por
V. Exª, da tribuna, de que governadores ainda podem
manipular delegados, se é que ainda existe essa possibilidade no Brasil atual, ela desaparece por completo
com a aprovação da lei, uma lei enxuta, curta e objetiva.
Nós estamos falando de uma proposta que possui quatro artigos. Se desconsiderarmos o quarto, que
é padrão, da entrada em vigor na data da publicação,
estamos falando de uma lei que possui três artigos e
seis parágrafos. Absolutamente enxuta, sem arrodeios,
sem floreios, com o gesto de respeito que este Congresso e este Senado devem ter com a Polícia Federal
e com as polícias estaduais, a Polícia Civil, Brasil afora.
É por isso que, como fiz na Comissão de Constituição e Justiça, ocupo esta tribuna para pedir aos meus
pares a aprovação deste projeto. Respeito o ponto de
vista do Senador Randolfe, do Senador Alvaro, sempre
com um poder de argumentação extremamente forte,
mas essa proposta não se enquadra entre aquelas
que precisam de revisão. Precisa de revisão aquilo
que necessita de aprimoramento, e não é o caso do
que está sendo discutido aqui. Essa lei não ataca o
Ministério Público. Não consigo – perdoe-me, Senador
Aloysio – identificar sequer uma disputa corporativa.
Não consegui identificar. Fui procurado por representantes das entidades e não consegui identificar. O que
se tenta, tão somente, é assegurar princípios que são
básicos para a atividade dos policiais, especificamente
dos delegados, que conduzem os inquéritos. Se, em
outros países, o nome não é inquérito policial, outra
nomenclatura existe para procedimento idêntico, porque em todos os países do mundo a polícia tem suas
atribuições. De forma tal que, quando se tenta trazer,
por exemplo, a discussão em relação à Defensoria Pública – e nós tivemos uma regulamentação própria para
a Defensoria Pública –, nada altera a independência e
as atribuições de outras instituições.
Portanto, acredito que estamos prontos para
votar a matéria. Mais do que isso, estamos prontos
para convalidar a decisão amadurecida da Comissão
de Constituição e Justiça, cuja maioria dos membros
aprovou a propositura, para que nós tenhamos, esta
noite, um gesto de respeito e de dignidade às polícias
do Brasil, seja ela a Federal, seja ela a estadual.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, é apenas para encaminhar positiva e favoravelmente ao projeto, registrando sua importância e,
mais do que isso, registrando que essa matéria nada
tem a ver com a PEC nº 37. Portanto, estamos aqui definindo procedimentos e fortalecendo a ação da polícia.
Meu voto é favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Muito obrigado, Senador Romero Jucá.
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Da mesma forma, para encaminhar favoravelmente,
mais uma vez destacando que esta PEC não tem nada
a ver com a PEC nº 37, que vamos discutir oportunamente, de forma correta.
Portanto, faço o encaminhamento favorável à
aprovação do referido projeto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– O meu voto, também, Sr. Presidente, é favorável ao
PLC nº 132.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Quero convidar, convocar nossos companheiros do
PMDB. Nós vamos iniciar um processo de votação.
Essa matéria já foi amplamente discutida na Câmara dos Deputados, e nós trabalhamos na Comissão
de Constituição e Justiça. Quero valorizar, e muito, o
desempenho do nosso Relator, o Senador Humberto
Costa, que, ao longo de todo o processo, construiu
um relatório extremamente sereno, prudente e eficaz,
que, hoje, pôde defender com muita ênfase. Quero, em
nome do PMDB, encaminhar, de forma muito tranquila,
a aprovação desse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, da mesma forma, pela Liderança
do PSB, quero encaminhar favoravelmente à matéria.
Tivemos o cuidado de analisá-la com profundidade e
perceber que não há aí absolutamente nenhuma redução de prerrogativas do Ministério Público. Entendemos que isso fortalece, de forma adequada, a Polícia
e reduz a influência política sobre as Polícias. Por isso,
queremos encaminhar favoravelmente à matéria. Essa
é a posição da Liderança do PSB.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, o Partido dos Trabalhadores também manifesta aqui a posição favorável à aprovação, na forma do relatório apresentado pelo Senador Humberto
Costa. Então, a orientação é o voto “sim”, favorável,
na forma apresentada pelo Relator.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, da mesma forma, quero, em nome do PRB,
declarar o nosso apoio, assim como ocorreu na CCJ,
e o nosso voto a favor do projeto, muito bem relatado,
muito bem explicado pelo Senador Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Kátia Abreu.
A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Sr.
Presidente, também gostaria de declarar meu apoio e
voto a esse projeto de lei da maior importância para o
estabelecimento de procedimentos na investigação dos
nossos processos criminais. Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG) – Sr.
Presidente, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, tendo consultado os Senadores membros da minha Bancada, sendo unânime
a posição de todos a favor, tenho a honra de exprimir
a posição do PSDB a favor do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Presidente, o PP acompanha a aprovação desse projeto,
acompanha o voto do Relator, aprovando o Projeto
de Lei nº 132, dando, assim, autonomia à execução
das investigações. Portanto, sou favorável ao projeto.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Sr. Presidente, o PR encaminha favoravelmente.
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG) – Sr.
Presidente, o PDT encaminha favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PDT encaminha favoravelmente.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tem a palavra a Senadora Vanessa.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada. Pelo Partido Comunista do
Brasil, o PCdoB, estamos aqui eu e meu Líder, Inácio
Arruda, e encaminhamos, da mesma forma, favoravelmente à votação do projeto, porque fortalece a atividade dos delegados de polícia, e não há nenhuma
interferência ou diminuição de poderes do Ministério
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Público Federal. Portanto, encaminhamos e votamos
a favor do projeto.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem, apenas quero lembrar que
existe um requerimento de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É exatamente isso que nós anunciamos,
mas alguns pediram a palavra. Vamos fazer a leitura
dos requerimentos, votamos os requerimentos, votamos a matéria e votamos os destaques ressalvados.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É esse o encaminhamento.
Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, o PV vota “sim” à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PV vota “sim”.
Declaramos encerrada a discussão.
Há, sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Senador João Alberto, 1º Secretário em exercício.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco/PMDB
– MA) – Leio o requerimento: “Sr. Presidente, requeiro, nos termos regimentais, destaque para a votação
em separado da Emenda nº 1, de Plenário, ao PLC nº
132/2013”. Esse requerimento é de autoria do Senador Pedro Taques.
O mesmo Senador requer destaque para a Emenda nº 4.
Do mesmo Senador Pedro Taques, há um destaque para a Emenda nº 6.
Do Senador Pedro Taques, também há um destaque para a Emenda nº 5.
São os seguintes os requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 529, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque para
a votação em separado da Emenda 1 – Plenário – ao
PLC nº 132/2012.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
REQUERIMENTO Nº 530, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a votação em separado da Emenda nº 4
– Plenário – ao PLC nº 132/2012.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
REQUERIMENTO Nº 531, DE 2013
Senhor Presidente,
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Requeiro, nos termos regimentais, destaque para
a votação em separado da Emenda nº 6 – Plenário –
ao PLC nº 132/2013
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
REQUERIMENTO Nº 532, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque para
a votação em separado da Emenda nº 5 – Plenário –
ao PLC nº 132/2012.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, há um requerimento do PMDB para votação dos destaques em globo, não é?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, requerimento que,
agora, será lido, como pede o Senador Vital do Rêgo,
pelo Senador João Alberto, 1º Secretário em exercício.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco/PMDB
– MA) – Leio o requerimento:
“Nos termos do art. 287 do Regimento Interno,
requeiro votação em globo dos requerimentos de destaque do PLC nº 132”.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 533, DE 2013
Nos termos do art. 287 do Regimento Interno,
requeiro votação, em globo (do substitutivo da Câmara
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº) dos
Requerimentos dos destaque ao PLC nº 132, de 2012.
Sala das Sessões, em . – Senador Eduardo
Braga.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos votar, em primeiro lugar,
o requerimento que pede a votação, em globo, dos
requerimentos de destaque ao PLC nº 132, de 2012
(Requerimento nº 533, de 2013).
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Agora, faremos a votação, em globo, dos requerimentos de destaque.
Os Srs. Senadores que aprovam, em globo, os
requerimentos de destaque permaneçam como se
encontram (Requerimentos nºs 529 a 532, de 2013).
(Pausa.)
Rejeitados.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, apenas registro meu voto favorável às
emendas na votação anterior.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará o voto do Senador
Alvaro Dias, favorável às emendas.
Votação do projeto.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto. (Palmas.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, eu queria registrar meu voto contra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) – Tem a palavra o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Eu
gostaria de registrar o meu voto contrário, em razão
das emendas apresentadas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará o voto de V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós estamos em processo de votação,
e é fundamental que nós possamos avançar nesse
processo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, eu queria registrar também o
voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação do
Senador Randolfe Rodrigues.
Votação da Emenda nº 11, de redação.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Sr.
Presidente, gostaria de registrar meu voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação do
Senador Pedro Simon e da Senadora Ana Amélia.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Registro a orientação de voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação da Emenda nº 11, de redação,
que tem parecer favorável.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Votação das demais emendas que tiveram pareceres contrários.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovam as emendas que tiveram pareceres contrários
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitadas.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:

MAIO DE 2013
Maio de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

497

30909

498

30910

Quarta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

MAIO DE 2013
Maio de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final.
Em votação a redação.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à sanção. (Palmas.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) – Tem a palavra o Senador Inácio Arruda.
Em seguida, falará o Senador Eduardo Braga.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
nós temos três requerimentos de urgência para a votação da matéria referente às universidades federais.
Eu pediria que eles pudessem ser apreciados ainda
na sessão de hoje.
Também reivindico a V. Exª...
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
...que a matéria dos procuradores municipais, que é
uma PEC, seja incluída na pauta, para nós a votarmos.
É uma matéria absolutamente amadurecida, discutida entre nós. Se houver alguma objeção por parte da
orientação geral, que se ouçam os líderes a respeito
dessa matéria, porque é uma matéria sobre a qual já
discutimos bastante. Trata-se da PEC nº 17.
A SRA. ÂNGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Senador Renan, no início da Ordem do Dia, apresentei a V. Exª três questões importantes. A primeira foi o
Requerimento nº 473, de Senador Anibal Diniz, que
solicita o desapensamento do PLC nº 135, de 2008,
que trata de penas alternativas a crimes de trânsito.
Peço a V. Exª, portanto, a inclusão na Ordem do Dia,
para que nós possamos deliberar sobre o requerimento
do Senador Anibal Diniz.
O projeto do Senador Marcelo Crivella também se
encontra sobre a mesa e é referente à relação Brasil-Israel. Ressalto a prioridade desse projeto.
Por fim, Sr. Presidente, ao terminar a Ordem do
Dia, ao cabo da Ordem do Dia, eu gostaria de pedir a
V. Exª a questão de ordem sobre as MPs que se encontram sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento a que o Senador Edu-
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ardo Braga se refere é o Requerimento nº 473, que foi
incluído na Ordem do Dia do dia 5/6/2013. Como nós
combinamos o encaminhamento, não havendo objeção da Casa, nós vamos apreciar esse requerimento.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº473, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
473, de 2013, do Senador Anibal Diniz, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
da Câmara nº 135, de 2008, dos Projetos de
Lei da Câmara nºs 99, 103 e 128, de 2007;
74, 165, 172 e 198, de 2008; 48, de 2009; e
dos Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192,
201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 613,
de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008, a
fim de que tenha tramitação autônoma (penas
alternativas aplicáveis aos crimes de trânsito).
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
A SRA. ÂNGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente...
A SRA. ÂNGELA PORTELA (Bloco/PT – RR)
– Eu gostaria de registrar meu voto com o Partido na
votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação da
Senadora Angela Portela.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Outro requerimento a que o Senador
Eduardo Braga se refere diz respeito ao:
Item extrapauta:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 56, DE 2005
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 56,
de 2005 (nº 6.104/2005, naquela Casa), de
autoria do Senador Marcelo Crivella, que dispõe sobre a criação do Dia de Celebração da
Amizade Brasil-Israel e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 771 e 772, de
2009, das Comissões de Educação, Cultura
e Esporte, Relatora ad hoc: Senadora Marisa
Serrano; e de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Fernando Collor.
Discussão do Substitutivo da Câmara. (Pausa.)
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Não havendo quem queira discutir o Substitutivo
da Câmara em turno único, declaramos encerrada a
discussão.
Em votação.
Há, sobre a mesa, requerimento que pede a votação em globo do Substitutivo da Câmara ao Projeto
de Lei do Senado nº 56, do Senador Marcelo Crivella.
O requerimento é do Senador Eduardo Braga.
É o seguinte o Requerimento:
REQUERIMENTO Nº 534, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 287, do Regimento Interno do Senado Federal, votação em globo do
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
nº 56, de 2005 (nº 6.104/2005, naquela Casa), do Senador Marcelo Crivella, que dispõe sobre a criação
do Dia de Celebração da Amizade Brasil-Israel e dá
outras providências.
Sala das Sessões, em de de 2013. – Senador
Eduardo Braga.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –Em votação, o requerimento.
Tem a palavra o Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Com as celebrações no fundo do plenário, está começando a ficar
difícil trabalhar aqui, porque nas últimas cadeiras já
não se consegue mais sentar. Agora, as celebrações
podiam ir para outro lugar, porque a gente tem dificuldade de acompanhar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Aloysio tem absoluta razão.
Vamos ter de redimensionar o acesso ao plenário do
Senado Federal.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Permita-me, Sr.
Presidente, dizer que vivemos em uma democracia e
que todas as manifestações são legítimas, mas nós,
no Senado da República, precisamos nos atentar para
um fato. O art. 182 do Regimento Interno diz que aqui
não pode ficar membro do Ministério Público – falei,
primeiro, membro do Ministério Público –, delegados
de polícia, quem quer que seja. Sabe por quê, Sr. Presidente? Porque cada um de nós recebeu o seu voto
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para aqui ter independência. Senador que não aguenta
pressão não pode vir para cá!
Agora, a liberdade de votar não pode conviver
com a baderna. A liberdade de votar tem de viver com
a democracia. Aqui, nós estamos votando, e pessoas
ficam transitando no meio do plenário. E vou repetir
isto: são membros do Ministério Público, policiais, lobistas de toda ordem.
Na porta do plenário, existe um papel pregado,
dizendo quem pode entrar aqui, de acordo com o Regimento Interno. Nós precisamos rediscutir isso nesta
Casa, porque senão vai virar a casa da mãe Joana.
Ninguém respeita o Parlamentar na hora que fala. Nós
precisamos nos atentar a isso, e eu tenho certeza de
que V. Exª vai levar em conta isso.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu me manifesto no mesmo sentido. Sou o primeiro
a dizer aqui, insistentemente, que esta é a Casa que
deve receber a pressão popular. Isso deve ocorrer tanto
aqui como na Câmara dos Deputados. Mas o espaço do
plenário é o espaço do exercício da soberania popular,
que é exercida pelos nossos mandatos, concedidos pelo
povo dos nossos Estados, que nos designou para cá.
Já estão, Sr. Presidente, permita-me, passando
um pouco do limite os excessos de lobby dentro do
plenário. Aliás, em algum momento, nós já estamos
sendo inibidos e intimidados até para falar! Inibidos e
intimidados até para falar. Daqui a pouco vão falar no
nosso lugar e talvez, quiçá, até votar.
Então, Sr. Presidente, é urgente. Foi pertinente
a questão de ordem levantada pelo Senador Aloysio.
É urgente. Não quero me referir a um grupo, a uma
corporação específica. Quero falar, como já disse o
Senador Pedro Taques, de Ministério Público, de promotor de justiça, de policial federal, de delegado, de
estudante, de qualquer um. Aqui, o espaço do plenário – e é o que diz o art. 182 – deve ser reservado, em
especial, aos Parlamentares, aos Senadores e à assessoria designada e credenciada.
Parece-me que foi importante essa votação. Nós
assistimos e acompanhamos. Têm ocorrido, ultimamente, excessos. E todos os excessos ameaçam a
democracia, principalmente o exercício do mandato
por parte dos Parlamentares.
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Então, use, Sr. Presidente, uma tomada enérgica – esse é o termo que vou utilizar – de providência
por parte da Mesa, por parte de V. Exª, porque, em
alguns momentos, chega a estar intimidado e inibido
o exercício dos nossos mandatos.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Caro
Presidente, pela ordem.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
V. Exª vai me desculpar, mas exatamente em função
dessas questões, nós fizemos uma solicitação...
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Parece que as comemorações já pararam, mas continua
o barulho. Parece que é natural do nosso Parlamento.
Nós fizemos uma reivindicação, com o Senador
Walter Pinheiro, em relação a três universidades federais. Eu gostaria de saber de V. Exª se serão votadas ou
não, porque é muito importante para as nossas regiões.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O encaminhamento foi o de que, não
havendo objeção do Plenário, nós votaríamos.
Senador Jarbas Vasconcellos.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente. O Senador Jarbas tem preferência.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL. Fora do microfone.) – Em seguida, darei
a palavra a V. Exª.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB –
PE. Com revisão do orador.) –Sr. Presidente, os fatos
narrados a V. Exª não acontecem apenas na sua gestão, acontecem há algum tempo. Eu tenho conversado com alguns senadores, como o senador Armando
Monteiro, Pedro Taques, Randolfe Rodrigues, com o
senador Aloysio Nunes, que também tem se queixado,
e reclama, inclusive, que não pode mais sentar nas últimas cadeiras do plenário, porque as pessoas ficam
olhando o que ele escreve.
Há coisas piores, Sr. Presidente. Não é só a questão de o plenário ficar cheio de lobistas. Existem outras
situações aqui que V. Exª precisa saber.
Para que V. Exª tenha ideia, há uns dez dias, um
delegado entrou aqui, bateu no meu ombro pedindo para
retirar a minha assinatura de um recurso apresentado
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pelo Senador Pedro Taques, para que esta matéria que
foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e
trata da investigação criminal por delegado de polícia,
não fosse apreciada pelo plenário. Eu disse que não iria
retirar, mas que votaria a favor do projeto. Então, veja que
coisa insólita. Nem câmara municipal do interior do país
passa por esse vexame. Não se pode permitir que qualquer pessoa entre e permaneça no plenário desta Casa.
Eu não vou responsabilizar V. Exª por isso, porque isso vem lá de trás, mas tem-se agravado e vai
terminar em um incidente. Não se pode mais circular
na área do fundo do plenário, devido à quantidade de
pessoas. Todos sabem disso, pois acompanham todos
os dias a balbúrdia lá atrás.
Tenho certeza de que V. Exª vai adotar, junto com
a Mesa, as providências para assegurar, como foi dito
aqui por outros senadores, a tranquilidade de podermos conduzir os trabalhos inerentes ao mandato para
o qual o povo nos elegeu.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente, eu
queria apenas ratificar as ponderações feitas pelos
oradores que me antecederam, mas a votação desta
tarde pareceu a luta entre duas corporações muito importantes e houve, na verdade, um empoderamento,
pela aprovação do PLS nº 132, das polícias, não há
dúvida, definindo as prerrogativas com mais clareza.
E isso é um empoderamento.
Nós falamos muito no mérito, na urgência, mas
não falamos no ser essencial de tudo isso, que é o
cidadão brasileiro, que, hoje, está refém de uma violência urbana e rural cada vez maior.
Os dados de resolubilidade das investigações
criminais, no Brasil, são muito inferiores aos de países
adiantados e, nesse particular, aqui foi dito que houve,
sim, um aperfeiçoamento tecnológico. E por que não
se usa isso?
A Polícia Federal, hoje, está muito bem equipada. Temos exemplos de operações exitosas, com
muita competência, muito envolvimento e muito comprometimento.
Então, eu penso que esta Casa deve exigir e
acompanhar vigilantemente o desempenho dessa
instituição policial, que é paga pelo cidadão – Polícia
Federal e Polícia Civil, dos Estados –, para que se
empenhe em dar uma resposta ao cidadão brasileiro,
que está aí e acompanhou toda a tarde esta sessão,
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seguramente, para que dê uma resposta adequada
às aspirações que tem por maior segurança, porque
a falta de resolubilidade representa impunidade. E a
impunidade é que está alimentando o aumento da criminalidade em nosso País.
Posso estar chovendo no molhado, Presidente,
mas penso que se a corporação policial, hoje, com o
que ganhou aqui nesta Casa, pudesse dar uma resposta ao que a sociedade espera, um resultado maior
nas investigações criminais, talvez o País crescesse
e amadurecesse mais, com mais respeito às instituições policiais em nosso País, que eu também respeito.
Sou viúva de um Procurador de Justiça do meu
Estado, o Rio Grande do Sul, e tenho, claro, a convicção de que a PEC nº 37 não é a ideal. O que foi votado
aqui, eu também pedi à Consultoria do Senado Federal
para estabelecer um paralelo. Não sou especialista, e
a Consultoria disse que não havia nenhum conflito entre PEC nº 37 e nenhuma afinidade, como muito bem
explicou o Senador Pedro Taques ao usar a tribuna,
didaticamente. E é este o meu convencimento também.
Por isso, faço este apelo, em nome do cidadão
gaúcho e brasileiro, a respeito dessa resposta que as
polícias devem dar à sociedade na resolubilidade dos
inquéritos policiais.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª, que interpreta o sentimento desta Casa.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu
gostaria que V. Exª colocasse em votação o Item 5 da
pauta, que trata do Projeto de Lei da Câmara nº 51,
de interesse do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª
Região, de Goiânia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós já votamos o requerimento do projeto a que V. Exª se refere e vamos colocá-lo. Ele está
na pauta. Nós chegaremos à sua apreciação.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, eu acho que V. Exª já tinha encaminhado e
estava iniciando a votação do projeto sobre a criação
do Dia de Celebração da Amizade Brasil – Israel, um
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projeto, portanto, com certeza, com apoio aqui das
Lideranças.
Era mais para que pudéssemos encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Perfeito.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu pediria a V. Exª que pudéssemos votar ainda, em mais
uma sessão de votação, o Item 8 da pauta, que trata
da PEC nº 86, que tem como primeira signatária a Senadora Vanessa Grazziotin e está apensada à PEC nº
46, que trata da criação do TRF com sede em Belém.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo objeção da Casa, a Mesa
levará em consideração a sugestão de V. Exª.
Eu queria só comunicar à Casa, a partir das intervenções que foram feitas aqui com relação à presença
de assessores e de visitantes da Casa nos trabalhos
aqui, dentro do próprio plenário, que nós precisaríamos
da manifestação do Plenário para que pudéssemos,
definitivamente, estabelecer um critério rígido – restabelecer esse critério, que seria o seguinte: apenas
um consultor ou um funcionário de cada gabinete –
apenas um – teria acesso ao plenário e teria para isso
um crachá diferenciado. Ele ficaria obrigado a fazer a
ponte com seu respectivo gabinete.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu acho que se nós elegermos esse
critério... Hoje, são três por gabinete, e, geralmente,
eles repassam os credenciamentos, os crachás, o que
acaba dificultando o trabalho da própria polícia no Senado Federal. Talvez fosse o caso de nós sermos mais
rígidos e criteriosos, para termos esse critério, desde
já, estabelecido. Nós levaríamos para a Mesa essa
discussão. Eu acho que, definitivamente, nós resolveríamos esse problema.
Seria apenas um por gabinete, esse faz a ponte
com o respectivo gabinete. E não entram todos de uma
vez só, porque isso dificulta a visualização de quem é
que está mesmo credenciado ou não.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, ressalvando a V. Exª que há as Lideranças
partidárias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Isso.
É isso que eu ia colocar, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Presidente Renan.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Estendendo aí...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os gabinetes. Exatamente.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Presidente Renan, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Petecão.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Considerar as Lideranças.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC.
Sem revisão do orador.) – Vou fazer aqui, Presidente
Renan, o papel do advogado do diabo.
Eu fui Presidente da Assembleia do meu Estado
por quatro mandatos. E eu me sinto aqui na obrigação,
porque estou vendo muitas críticas aos servidores, de
fazer uma defesa. Se isso vai adiantar, eu não sei, mas
eu estou aqui com um peso na consciência.
É muito difícil qualquer cidadão estar aqui que
não tenha sido colocado para dentro por um Senador.
Quem coloca esse pessoal aqui dentro... Ali, na porta,
não passa ninguém que não seja conduzido por um
Senador, Presidente. Então, nós temos que fazer uma
mea-culpa também. Não adianta responsabilizar só os
servidores da Casa, não. Nós somos culpados. A partir
de hoje, quando o senhor estabelecer uma nova regra,
aí sim, mas não adianta ficar culpando os servidores,
porque nós é que colocamos o pessoal para dentro.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Rita.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Sem revisão
da oradora.) – Eu gostaria de me posicionar com relação a esse fato. Eu acho que uma coisa é entrada
de pessoas que não são da assessoria e que permanecem no plenário.
Muitas vezes, nós colocamos pessoas para dentro, que vêm dialogar conosco e que, resolvido o assunto, vão embora.
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O que aconteceu aqui, hoje, é que as pessoas
entraram, permaneceram e ficaram fazendo lobby
aqui dentro. Isso é uma coisa. Restringir a presença
da assessoria por causa disso, na minha opinião, não
é o melhor caminho, porque a assessoria cumpre um
papel importante no momento em que precisamos de
informações. Nós precisamos dialogar com nossos
assessores.
Uma outra coisa, Sr. Presidente, vou aproveitar
a oportunidade para fazer um comentário sobre o que
aconteceu hoje, pela manhã. Eu não ia nem fazer esse
comentário aqui, mas acho que o momento é oportuno
e que vale o registro.
Como o senhor sabe, eu sou Presidenta da Comissão de Direitos Humanos, que tem uma relação
muito próxima com os movimentos sociais. Eles buscam
na Comissão um espaço para trazer as suas denúncias, as suas reclamações. E nos cabe acolher essas
pessoas e ouvi-las.
O que aconteceu hoje, pela manhã? Um grupo de
pessoas muito sérias – inclusive, entre elas, um missionário – queria ter acesso às dependências do Senado
para trazer um documento para a Comissão de Direitos
Humanos. Eram dez pessoas apenas. Tiveram a maior
dificuldade de acessar o Senado, de entrar pela porta
principal do Senado, porque, segundo os servidores
que lá estão, a orientação da Presidência desta Casa
é de que não podem entrar pessoas dos movimentos.
E disseram uma frase assim: “Vocês estão de vermelho. É proibido entrar gente de vermelho aqui dentro”.
Isso é muito grave, Sr. Presidente, porque havia,
sim, liderança do Movimento Sem Terra, de chapéu vermelho e camisa vermelha. Isso dá uma demonstração
muito clara de um preconceito muito grande com relação aos movimentos sociais. E esta Casa não pode
ter essa postura.
Então, precisamos orientar os nossos servidores para que haja, sim, um controle na entrada. Isso é
necessário, real. Mas impedir que as pessoas tenham
acesso, isso não pode ser.
Eu tive que solicitar ao Senador Paulo Paim, que
estava na audiência pública, que ajudasse a fazer com
que as pessoas entrassem. Mesmo com a presença
do Senador Paulo Paim, ligaram para a assessoria da
Mesa, para que autorizassem a entrada das pessoas.
Então, se for dessa forma, vai ficar muito difícil
para a Comissão de Direitos Humanos dialogar com os
movimentos sociais – se, de fato, houver essa orientação de impedir a entrada das pessoas.
Eu acredito que essa não é uma orientação de
V. Exª. Eu acredito que não é uma orientação da Mesa
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desta Casa. Mas os servidores estão se comportando
dessa forma na entrada do Senado.
Então, acho que é importante verificar isso para
que não tenhamos esse tipo de constrangimento, como
aconteceu hoje pela manhã.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a intervenção da Senadora
Ana Rita. Não conheço o fato. Vou colher as informações, mas desde já acho que é preciso também que
nós estabeleçamos aqui uma quantidade de acesso.
O Senado não pode se fechar à sociedade, muito menos aos movimentos sociais. O que temos que
limitar apenas é o número. O número. Mas esse é um
critério que eu, pessoalmente, me permitirei encaminhá-lo com V. Exª para que possamos ter a maior participação possível nas sessões da Comissão de Direitos
Humanos do Senado Federal.
Eu concordo com V. Exª.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Presidente, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP. Sem revisão do orador.) – Rapidamente... Na mesma linha da Senadora Ana Rita. Acho que ela colocou
o tom da questão. Não é nenhuma manifestação. Sou
o primeiro a destacar: este tem que ser o espaço da
pressão da sociedade. Este tem que ser o espaço da
pressão pública. O que não pode é ter, primeiro, seleção de pressão. Ou seja, índio e sem terra são barrados na entrada, mas qualquer um que use paletó e
gravata já tem acesso direto ao plenário. O que não
pode haver é esse processo seletivo.
Quando há audiência na Comissão de Direitos
Humanos tem dificuldade de acesso. Mas todo aquele
que se utiliza de lobby... E alguns lobbies não são legítimos. Aliás, a ampla maioria dos lobbies, que tem,
inclusive, acesso ao plenário, não é legítima.
E é importante dizer que, concretamente, o problema não são os servidores que nos assessoram,
os assessores que nos acompanham. Não é esse o
problema. Aliás, o problema não é o acesso ao Senado, que tem que ser acessível a todos, e indiscriminadamente. Não pode ter acesso seletivo de alguns e
acesso controlado de outros. Não pode alguém, pelas
prerrogativas da sua função e do seu cargo, ter acesso aqui e fazer pressão e lobby, e outros não terem.
O que me parece que tem que ser disciplinado e
organizado aqui é o acesso. E reitero, o problema não
são os servidores, o problema não é acesso ao Senado, mas quando esse acesso compromete, intimida e
inibe a atuação parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero só me somar
a essa preocupação. Em todas as falas foi cobrado de
pessoas estranhas, de lobistas. Não vi nenhuma reclamação sobre assessor, sobre servidor. Então, queria
chamar atenção para não irmos além da dose.
Cito meu exemplo prático. Não sei os demais
Senadores, mas sinto necessidade de ter alguém da
minha equipe que entenda da parte de regimentos etc.,
sinto necessidade de ter alguém que acompanhe as
matérias que estão na pauta de votação.
Então, acho que é preciso ter cuidado para não
irmos além do que foi dito aqui. Sei que V. Exª, ao pedir
esse tempo para dialogar, vai ouvir e certamente tomar
a medida certa, mas queria apenas fazer essa observação na linha do que disse aqui quem me antecedeu.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Apenas para dizer a V. Exª
o que já foi, na realidade, enfatizado. Creio que a grande reclamação apresentada hoje aqui no plenário é
com relação a terceiros, à presença, muitas vezes, de
lobistas, etc., e até mesmo de corporativistas, como
vimos no dia de hoje, não importa de quem quer que
seja, e não se extrapolar a questão de quem está ajudando o Parlamentar a exercer o seu mandato. Daí a
extrapolar, dizendo que é questão de assessoria ou
de servidores do Senado, creio que não. Acho que V.
Exª, com extremado bom senso, saberá conduzir para
que possamos ter o plenário de uma forma mais restrita, evitando certos constrangimentos, como vimos
acontecer, no dia de hoje, dentro do plenário, não por
servidor, não por assessor, mas por entidades ou por
representantes de classes que tinham interesses diretos na votação do PLC 132. Portanto, vamos aos votos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento que pede
votação, em globo, do Substitutivo da Câmara dos Deputados (Requerimento nº 534, de 2013).
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação do Substitutivo da Câmara, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, vamos colocar
em votação o substitutivo.
As Senadoras e os 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,
declaramos encerrada a discussão da redação final e
passamos à votação da redação final.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem revisão do orador.) – Depois de todas as considerações
que foram feitas, a minha preocupação pessoal é saber
onde esses meninos vão lanchar agora, depois dessa
medida. Onde é que os assessores vão lanchar, onde
é que a imprensa vai lanchar agora, depois dessas
medidas de que não pode entrar todo mundo?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu acho que essa é mesmo uma oportunidade para que possamos, de uma vez por todas,
resolver esse problema. A Casa tem razão. Eu vou
levar à Mesa a proposta de ser garantido a cada gabinete o acesso de um assessor – um assessor –, e
esse assessor faz a ponte com o gabinete. Eu acho
que isso permitirá uma visualização melhor do espaço
de trabalho dos Senadores e das Senadoras e põe um
critério. Nós precisamos desse critério. Três assessores por gabinete, convenhamos, é demais. Aí, enche
o plenário e nós perdemos a capacidade de visualizar
exatamente, com critério, e impede a evolução dos
trabalhos...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, me permita...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos decidir depois que o calor baixar. Eu acho melhor. Vamos tocar
a nossa pauta.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – É,
vamos tocar.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Depois, com calma, nós analisamos quais são os erros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos, vamos sim.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – É
mais fácil. Se não, a emoção nos leva a tomar decisões
agora que depois são impraticáveis do ponto de vista,
inclusive, da retirada daqueles que efetivamente têm
que trabalhar aqui dentro.
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Era melhor, a partir... Acho que a reclamação
apresentada aqui é correta, são corretas as ponderações dos Senadores, mas é importante tomarmos a
decisão sem o calor provocado por essa pressão. Eu
pediria que nós fizéssemos isso de forma mais tranquila para não extrapolarmos.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, me permita só...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado.
A questão não envolve os assessores. Acho que o
número de assessores... Isso é determinado regimentalmente. Não são os assessores. A pressão é absolutamente normal e legítima em uma democracia. É
legítimo que delegados aqui venham, que promotores
de Justiça aqui venham, que lobistas aqui venham, isso
é absolutamente legítimo. Agora, o espaço de trabalho
de cada Senador da República se faz aqui. Aqui ele
precisa pensar, precisa refletir, precisa conversar com
outros membros da Casa Alta do Legislativo nacional
para que chegue a uma convicção antes de votar. Assessor, é importante que nós tenhamos aqui. Eu não
sou regimentalista, eu preciso de um regimentalista,
eu preciso tomar conta do que está acontecendo no
gabinete. Não são os assessores.
Penso que aqueles que não trabalhem no Senado devam ter acesso às galerias. Esse é um espaço
da democracia, como V. Exª bem disse. Agora, aqui
é o espaço de trabalho do Senador. É aqui que eu
desenvolvo o meu parlar, o meu falar, eu preciso ter
tranquilidade e, dessa maneira, eu, pelo menos, não
tenho essa tranquilidade para falar.
Tem que ficar em cima, fazer manifestação, parar
os Senadores nos corredores, nos gabinetes. A pressão
faz o carvão virar diamante, a pressão é importante.
Senador que não aguenta a pressão? Vá tomar leite,
como se diz no Estado de Mato Grosso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 5:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 51, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 496, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 51, de 2012, de iniciativa do
Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de funções comissionadas no
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
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Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) e
dá outras providências.
O parecer é favorável e teve como Relator o Senador Waldemir Moka.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o
projeto 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 51, DE 2012
“Dispõe, sobre a criação de funções co‑
missionadas no Quadro de pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Traba‑
lho da 18ª Região (GO) e dá outras pro‑
vidências”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam criadas, no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, com sede na cidade de Goiânia, Estado de Goi-
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ás, as funções comissionadas constantes do Anexo
desta Lei.
§ 1° A criação das funções prevista nesta Lei fica
condicionada à sua expressa autorização em anexo
próprio da lei orçamentária anual nos termos do 1°
do art. 169 da Constituição Federal.
§ 2° Ficam convalidados os atos praticados, ate a
data de publicação desta Lei, por servidores no exercício de funções comissionadas criadas por meio de
atos administrativos do Tribunal Regional do. Trabalho
da 18ª Região, bem como os efeitos financeiros decorrentes do exercício dessas funções e declarados sem
efeito os atos administrativos de criação e transformação das funções comissionadas referidas nesta Lei.
Art. 2° A designação para as funções comissionadas criadas por esta Lei far-se-á de acordo com as
normas legais, especialmente as disposições
constitucionais e da Lei n° 11.416, de 15 de dezembro de 2006.
Art. 3° As despesas decorrentes da execução
desta Lei correrão à conta dos recursos orçamentários
consignados ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª
Região no orçamento geral da União.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós temos os pedidos da criação das
universidades. Não havendo objeção, nós colocamos
os requerimentos em votação.
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São os requerimentos para a votação da criação
das universidades do Pará, da Bahia e do Ceará.
São os seguintes os requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 535, DE 2013

REQUERIMENTO Nº 536, DE 2013
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REQUERIMENTO Nº 537, DE 2013
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REQUERIMENTO Nº 538, DE 2013

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB –
PE. Fora do microfone.) – Sr. Presidente, eu queria
um esclarecimento sobre uma questão de ordem, que
foi colocada no início, sobre a questão das Medidas
Provisórias nºs 601 e 605. Eu tinha entendido que nós
iríamos discutir isso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos, logo após a Ordem do Dia,
decidir sobre essa questão de ordem.
Eu vou colocar em votação.
Votação dos requerimentos, em globo.
Os Srs. Senadores que aprovam os requerimentos
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
É porque, na decisão da Ordem do Dia, ficou combinado que seria logo após a Ordem do Dia de hoje.
Em votação os requerimentos.
Aprovados os requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2013
Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2013 (nº
2.206/2011, na Casa de origem), de iniciativa

da Presidência da República, que dispõe sobre a criação da Universidade Federal do Sul
e Sudeste do Pará – UNIFESSPA, por desmembramento da Universidade Federal do
Pará – UFPA, e dá outras providências.
A matéria depende de parecer das Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Educação,
Cultura e Esporte.
Eu concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro
para emitir o parecer em nome dessas Comissões.
PARECER Nº 412, DE 2013–PLEN
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – O parecer é
favorável, Sr. Presidente, para todas as universidades
que estão em tramitação. É importante para o Brasil.
(Fora do microfone.).
O parecer é favorável para as três. São três que
estou relatando.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Só
o Pará. Então... Eu já me coloco solidário às outras
duas. Mas com o Pará, mais do que nunca, parecer
favorável, porque é importante que tenhamos mais uma
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universidade federal no Estado do Pará. É a quarta,
com a do Sul e Sudeste do meu Estado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Senador Flexa Ribeiro é
favorável e, desde já, extensivo à criação das Universidades da Bahia e do Ceará também.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua apreciação.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto em
turno único, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o
projeto 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 N° 30, DE 2013
Dispõe sobre a criação da Universidade
Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNI‑
FESSPA, por desmembramento da Univer‑
sidade Federal do Pará – UFPA, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica criada a Universidade Federal do Sul e
Sudeste do Pará – UNIFESSPA, por desmembramento
da Universidade Federal do Pará – UFPA, criada pela
Lei n° 3.191, de 2 de julho de 1957.
Parágrafo único. A UNIFESSPA, com natureza
jurídica de autarquia, vinculada ao Ministério da Educação, terá sede e foro no Município de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2° A UNIFESSPA terá por objetivo ministrar
ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas
áreas do conhecimento e promover a extensão universitária, caracterizando sua inserção regional mediante
atuação multicampi.
Art. 3° A estrutura organizacional e a forma de
funcionamento da UNIFESSPA, observado o princípio
constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, serão definidas nos termos desta
Lei, do seu estatuto e das demais normas pertinentes.
Art. 4° O campus de Marabá da UFPA passa a
integrar a UNIFESSPA.
§ 1° Ficam criados, ainda, os campi de Rondon
do Pará, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu e
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Xinguara, em complemento ao campus de que trata
o caput.
§ 2° O disposto no caput inclui a transferência
automática:
I – dos cursos de todos os níveis, independentemente de qualquer formalidade;
II – dos alunos regularmente matriculados nos
cursos transferidos, que passam a integrar o corpo
discente da UNIFESSPA, independentemente de qualquer outra exigência; e
III – dos cargos ocupados e vagos do quadro de
pessoal da UFPA, disponibilizados para funcionamento do campus referido no caput na data de publicação
desta Lei.
Art. 5° O patrimônio da UNIFESSPA será constituído:
I – pelos bens e direitos que adquirir;
II – pelos bens e direitos doados pela União,
Estados, Municípios e por entidades públicas e particulares; e
III – pelos bens patrimoniais da UNIFESSPA
disponibilizados para o funcionamento do campus de
Marabá, na data de publicação desta Lei, formalizando-se a transferência nos termos da legislação e dos
procedimentos de regência.
§ 1° Só será admitida a doação à UNIFESSPA
de bens livres e desembaraçados de quaisquer ônus.
§ 2° Os bens e direitos da UNIFESSPA serão
utilizados ou aplicados exclusivamente para a consecução de seus objetivos, não podendo ser alienados,
exceto nos casos e nas condições permitidos em lei.
Art. 6° O Poder Executivo fica autorizado a transferir para a UNIFESSPA bens móveis e imóveis integrantes do patrimônio da União necessários ao seu
funcionamento.
Art. 7° Os recursos financeiros da UNIFESSPA
serão provenientes de:
I – dotações consignadas no orçamento geral
da União;
II – auxílios e subvenções concedidos por entidades públicas e particulares;
III – receitas eventuais, a título de remuneração
por serviços prestados, compatíveis com a finalidade
da UNIFESSPA, nos termos do estatuto e do regimento geral;
IV – convênios, acordos e contratos celebrados
com entidades e organismos nacionais e internacionais; e
V – outras receitas eventuais.
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Parágrafo único. A implantação da UNIFESSPA
fica sujeita à existência de dotação específica no orçamento geral da União.
Art. 8° A administração superior da UNIFESSPA
será exercida pelo Reitor e pelo Conselho Universitário, no âmbito das respectivas competências, a serem
definidas no estatuto e no regimento geral.
§ 1° A presidência do Conselho Universitário será
exercida pelo Reitor da UNIFESSPA.
§ 2° O Vice-Reitor substituirá o Reitor em suas
ausências ou impedimentos legais.
§ 3° O estatuto da UNIFESSPA disporá sobre
a composição e as competências do Conselho Universitário.
Art. 9° Ficam criados, para a composição do quadro de pessoal da UNIFESSPA:
I – 506 (quinhentos e seis cargos) de Professor
da Carreira de Magistério Superior; e
II – 595 (quinhentos e noventa e cinco) cargos do
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos
em Educação, previsto na Lei n° 11.091, de 12 de janeiro de 2005, sendo 238 (duzentos e trinta e oito)
cargos de nível superior classe E e 357 (trezentos e
cinquenta e sete) cargos de nível intermediário classe
D, na forma descrita no Anexo desta Lei.
Art. 10. Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo federal, os seguintes Cargos de Direção – CD e
as seguintes Funções Gratificadas – FG, para compor
a estrutura da UNIFESSPA, prevista em seu estatuto:
I – 7 (sete) CD-2;
II – 25 (vinte e cinco) CD-3;
III – 58 (cinquenta e oito) CD-4;
IV – 119 (cento e dezenove) FG-1;
V – 119 (cento e dezenove) FG-2;
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VI – 90 (noventa) FG-3; e
VII – 134 (cento e trinta e quatro) FG-4.
Art. 11. Além dos cargos previstos no art. 10, ficam criados 1 (um) cargo de Reitor – CD-1 e 1 (um)
cargo de Vice-Reitor – CD-2 da UNIFESSPA.
Parágrafo único. O Reitor e o Vice-Reitor serão
nomeados pro tempore, em ato do Ministro de Estado
da Educação, até que a UNIFESSPA seja implantada
na forma de seu estatuto.
Art. 12. A criação dos cargos e funções prevista
nesta Lei fica condicionada à sua expressa autorização
em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação suficiente para seu primeiro provimento,
nos termos do 1° do art. 169 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Se a autorização e os respectivos recursos orçamentários forem suficientes somente
para provimento parcial dos cargos, o saldo da autorização e das respectivas dotações para seu provimento
deverá constar de anexo da lei orçamentária correspondente ao exercício em que forem considerados
criados e providos.
Art. 13. A UNIFESSPA encaminhará ao Ministério
da Educação proposta de estatuto para aprovação pelas instâncias competentes, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contado da data de nomeação do Reitor
e do Vice-Reitor pro tempore.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2013
Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 2013 (nº
2.204/2012, na Casa de origem) de iniciativa
da Presidência da República, que dispõe sobre
a criação da Universidade Federal do Oeste
da Bahia – UFOB, por desmembramento da
Universidade Federal da Bahia – UFBA, e dá
outras providências.
A matéria depende de pareceres das Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Educação,
Cultura e Esporte.
O Senador Vital do Rêgo sugere o Senador Walter
Pinheiro como relator para proferir parecer em conjunto
às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e
de Educação, Cultura e Esporte.
Com a palavra V. Exª.
PARECER Nº 413, DE 2013–PLEN
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, somos pela aprovação dessa matéria.
É importante a chegada da universidade no Oeste baiano.
Portanto, com isso, permitimos, dessa forma, a
ampliação. Essa universidade já nasce, assim como
as outras, com diversos campi.
Portanto, o motivo dessa urgência é para que a
UFBA, que incuba a criação dessa universidade, possa
ter tempo suficiente para que, ainda em 2014, o povo
do Oeste baiano tenha oportunidade de ingresso no
ensino superior federal.
Nessa região existem várias universidades, inclusive universidades estaduais.
Portanto, pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Senador Walter Pinheiro
é favorável, pela aprovação.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto em
turno único, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2013
(Nº 2.204/2011, NA CASA DE ORIGEM)
(De iniciativa do Poder Executivo)
Dispõe sobre a criação da Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB, por desmembramento da Universidade Federal da Bahia
- UFBA, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica criada a Universidade Federal do Oeste
da Bahia – UFOB, por desmembramento da Universidade Federal da Bahia – UFBA, instituída pelo Decreto-Lei
n° 9.155, de 8 de abril de 1946.
Parágrafo único. A UFOB, com natureza jurídica
de autarquia, vinculada ao Ministério da Educação, terá
sede e foro no Município de Barreiras, Estado da Bahia.
Art. 2° A UFOB terá por objetivo ministrar ensino
superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do
conhecimento e promover a extensão universitária, caracterizando sua inserção regional mediante atuação
multicampi.
Art. 3° A estrutura organizacional e a forma de
funcionamento da UFOB, observado o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, serão definidas nos termos desta Lei, de sua
estrutura regimental e das demais normas pertinentes.
Art. 4° O campus de Barreiras da UFBA passa a
integrar a UFOB.
§ 1° Ficam criados os campi de Barra, de Bom
Jesus da Lapa, de Luís Eduardo Magalhães e de Santa
Maria da Vitória, em complemento ao campus listado
no caput.
§ 2° O disposto no caput inclui a transferência
automática:
I dos cursos de todos os níveis independentemente
de qualquer formalidade;
II – dos alunos regularmente matriculados nos
cursos ora transferidos, que passam a integrar o corpo
discente da UFOB, independentemente de qualquer
outra exigência; e
III – dos cargos ocupados e vagos do quadro de
pessoal da UFBA, disponibilizados para funcionamento do referido campus na data de publicação desta Lei.
Art. 5° O patrimônio da UFOB será constituído por:
I – bens e direitos que adquirir;
II – bens e direitos doados pela União, Estados,
Municípios e por entidades públicas e particulares; e
III – bens patrimoniais da UFBA disponibilizados
para o funcionamento do campus de Barreiras, na data
de publicação desta Lei, formalizando-se a transferência
nos termos da legislação e do procedimento de regência.
§ 1° Só será admitida doação à UFOB de bens
livres e desembaraçados de quaisquer ônus.
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§ 2° Os bens e direitos da UFOB serão utilizados
ou aplicados exclusivamente para a consecução de
seus objetivos, não podendo ser alienados, exceto nos
casos e nas condições permitidos em lei.
Art. 6° O Poder Executivo fica autorizado a transferir para a UFOB bens móveis e imóveis integrantes do
patrimônio da União necessários ao seu funcionamento.
Art. 7° Os recursos financeiros da UFOB serão
provenientes de:
I – dotações consignadas no orçamento geral da
União;
II – auxílios e subvenções concedidos por
‘ entidades públicas e particulares;.
III – receitas eventuais, a título de remuneração,
por serviços prestados compatíveis com a finalidade
da UFOB, nos termos do estatuto e do regimento geral;
IV – convênios, acordos e contratos celebrados
com entidades ou organismos nacionais e internacionais; e
V – outras receitas eventuais.
Parágrafo único. A implantação da UFOB fica sujeita à existência de dotação específica no orçamento
geral da União.
Art. 8° A administração superior da UFOB será
exercida pelo Reitor e pelo Conselho Universitário, no
âmbito das respectivas competências, a serem definidas no estatuto e no regimento geral.
§ 1° A presidência do Conselho Universitário será
exercida pelo Reitor da UFOB.
§ 2° O Vice-Reitor substituirá o Reitor em suas
ausências ou impedimentos legais.
§ 3° O estatuto da UFOB disporá sobre a composição e as competências do Conselho Universitário.
Art. 9° Ficam criados, para a composição do quadro de pessoal da UFOB:
I – 357 (trezentos e cinquenta e sete) cargos de
Professor da Carreira de Magistério Superior; e
II – 408 (quatrocentos e oito) cargos do Plano de
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, previsto na Lei n° 11.091, de 12 de janeiro de
2005, sendo: 163 (cento e sessenta e três) cargos de
nível superior classe E e 245 (duzentos e quarenta e
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cinco) cargos de nível intermediário classe D, na forma
descrita no Anexo desta Lei.
Art. 10. Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo federal, para compor a estrutura da UFOB prevista
em seu estatuto, os seguintes Cargos de Direção – CD
e Funções Gratificadas – FG:
I – 7 (sete) CD-2;
II – 24 (vinte e quatro) CD-3;
III – 54 (cinquenta e quatro) CD-4;
IV – 105 (cento e cinco) FG-1;
V – 105 (cento e cinco) FG-2;
VI – 79 (setenta e nove) FG-3; e
VII – 118 (cento e dezoito) FG-4.
Art. 11. Além dos cargos previstos no art. 10, ficam
criados 1 (um) cargo de Reitor – CD-1 e 1 (um) cargo
de Vice-Reitor – CD-2 da UFOB.
Parágrafo único. O Reitor e o Vice-Reitor serão
nomeados pro tempore, em ato do Ministro de Estado
da Educação, até que a UFOB seja implantada na forma de seu estatuto.
Art. 12. A criação dos cargos e funções prevista
nesta Lei fica condicionada à sua expressa autorização
em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação suficiente para seu primeiro provimento,
nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Se a autorização e os respectivos
recursos orçamentários forem suficientes somente para
provimento parcial dos cargos, o saldo da autorização e
das respectivas dotações para seu provimento deverá
constar de anexo da lei orçamentária correspondente ao
exercício em que forem considerados criados e providos.
Art. 13. A UFOB encaminhará ao Ministério da
Educação proposta de estatuto para aprovação pelas
instâncias competentes, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data das nomeações, pro tempore,
do Reitor e do Vice-Reitor.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 2013
Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2013 (nº
2.208/2011, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que dispõe
sobre a criação da Universidade Federal do
Cariri - UFCA, por desmembramento da Universidade Federal do Ceará – UFC, e dá outras providências.
A matéria depende de pareceres das Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Educação,
Cultura e Esporte.
O Senador Vital sugere o nome do Senador Inácio Arruda.
Com a palavra V. Exª, para proferir parecer, em
substituição às Comissões citadas.
PARECER Nº 414, DE 2013–PLEN
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, se o nosso Vitalzinho me nomear reitor, eu
também aceito de pronto. Mas, brincadeiras à parte,
essa é uma conquista muito importante para o meu Estado do Ceará. Posso dizer que falo aqui como Relator,
mas quero destacar o trabalho do Senador Pimentel,
do Senador Eunício Oliveira, o empenho desses dois
Senadores, e também de nossa Bancada na Câmara
Federal, além do trabalho que foi desenvolvido junto à
Presidência da República e ao Ministro da Educação.
O nosso parecer, portanto, é favorável a essa
conquista, que é do Ceará, mas, quero dizer, com
grande impacto também na Paraíba, em parte de Pernambuco e mesmo do Piauí, porque é uma região que
abrange uma parte significativa desses quatro Estados
da Federação.
Assim, o nosso parecer é favorável e parabéns ao
povo do Cariri, que recebe esta Universidade Federal,
e à condução de V. Exª no dia de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Senador Inácio Arruda
é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua apreciação.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o projeto 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 32, DE 2013
(Nº 2.208/2011, NA CASA DE ORIGEM)
(De Iniciativa da Presidência da Republica)
Dispõe sobre a criação da Universidade
Federal do Cariri ‑ UFCA, por desmembra‑
mento da Universidade Federal do Ceará
-UFC, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica criada a Universidade Federal do
Cariri – UFCA, por desmembramento da Universidade
Federal do Ceará – UFC, criada pela Lei n° 2.373, em
16 de dezembro de 1954.
Parágrafo único. A UFCA, com natureza jurídica
de autarquia, vinculada ao Ministério da Educação,
terá sede e foro no Município de Juazeiro do Norte,
Estado do Ceará.
Art. 2° A UFCA terá por objetivo ministrar ensino
superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do
conhecimento e promover a extensão universitária,
caracterizando sua inserção regional mediante atuação multicampi.
Art. 3° A estrutura organizacional e a forma de
funcionamento da UFCA, observado o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa
e extensão, serão definidas nos termos desta Lei, do
seu estatuto e das demais normas pertinentes.
Art. 4° Os campi de Juazeiro do Norte, Barbalha
e Crato da UFC passam a integrar a UFCA.
§ 1º Ficam criados ainda os campi de Icó e de
Brejo Santo em complemento aos campi listados no
caput.
§ 2° O disposto no caput inclui a transferência
automática:
I – dos cursos de todos os níveis, independentemente de qualquer formalidade;
II – dos alunos regularmente matriculados nos
cursos ora transferidos, que passam a integrar o corpo
discente da UFCA, independentemente de qualquer
outra exigência; e
III – dos cargos ocupados e vagos do Quadro de
Pessoal da UFC, disponibilizados para funcionamento
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dos campi referidos no caput, na data de publicação
desta Lei.
Art. 5° O patrimônio da UFCA será constituído por:
I – bens e direitos que adquirir;
II – bens e direitos doados pela União, Estados,
Municípios e por entidades públicas e particulares; e
III – bens patrimoniais da UFC disponibilizados
para o funcionamento dos campi de Barbalha, Crato
e Juazeiro do Norte na data de publicação desta Lei,
formalizando-se a transferência nos termos da legislação e procedimentos de regência.
§ 1° Só será admitida a doação à UFCA de bens
livres e desembaraçados de quaisquer ônus.
§ 2° Os bens e direitos da UFCA serão utilizados ou aplicados exclusivamente para a consecução
de seus objetivos, não podendo ser alienados, exceto
nos casos e nas condições permitidos em lei.
Art. 6° O Poder Executivo fica autorizado a transferir para a UFCA os bens móveis e imóveis integrantes do patrimônio da União necessários ao seu funcionamento.
Art. 7° Os recursos financeiros da UFCA serão
provenientes de:
I – dotações consignadas no orçamento geral
da União;
II – auxílios e subvenções concedidos por entidades públicas ou particulares;
III – receitas eventuais, a título de remuneração
por serviços prestados a entidades públicas ou particulares, compatíveis com a finalidade da UFCA, nos
termos do estatuto e do regimento geral;
IV – convênios, acordos e contratos celebrados
com entidades ou organismos nacionais ou internacionais; e
V – outras receitas eventuais.
Parágrafo único. A implantação da UFCA fica sujeita à existência de dotação específica no orçamento
geral da União.
Art. 8° Além dos cargos previstos no art. 11, ficam
criados 1 (um) cargo de Reitor – CD-1 e 1 (um) cargo
de Vice-Reitor – CD-2 da UFCA.
Parágrafo único. O Reitor e Vice-Reitor previstos
no caput serão nomeados pro tempore, em ato do
Ministro de Estado da Educação, até que a UFCA seja
implantada na forma de seu estatuto.
Art. 9° A administração superior da UFCA será
exercida pelo Reitor e pelo Conselho Universitário, no
âmbito das respectivas competências, a serem definidas no estatuto e no regimento geral.
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§ 1° A presidência do Conselho Universitário será
exercida pelo Reitor da UFCA.
§ 2° O Vice-Reitor substituirá o Reitor em suas
ausências ou impedimentos legais.
§ 3° O Estatuto da UFCA disporá sobre a composição e as competências do Conselho Universitário.
Art. 10. Ficam criados, para a composição do
quadro de pessoal da UFCA:
I – 197 (cento e noventa e sete) cargos de Professor da Carreira de Magistério Superior; e
II – cargos do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação, previsto pela
Lei n° 11.091, de 12 de janeiro de 2005, sendo 212
(duzentos e doze) cargos de nível superior classe E
e 318 (trezentos e dezoito) cargos de nível intermediário classe D, na forma descrita no Anexo desta Lei.
Art. 11. Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo federal, os seguintes Cargos de Direção – CD e
as seguintes Funções Gratificadas – FG, para compor
a estrutura da UFCA, sendo:
I – 7 (sete) CD-2;
II – 25 (vinte e cinco) CD-3;
III – 58 (cinquenta e oito) CD-4;
IV – 101 (cento e uma) FG-l;
V – 101 (cento e uma) FG-2;
VI – 76 (setenta e seis) FG-3; e
VII – 114 (cento e quatorze) FG-4.
Art. 12. A criação dos cargos e funções prevista
nesta Lei fica condicionada à sua expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com
a respectiva dotação suficiente para seu primeiro provimento, nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Se a autorização e os respectivos recursos orçamentários forem suficientes somente
para provimento parcial dos cargos, o saldo da autorização e das respectivas dotações para seu provimento
deverá constar de anexo da lei orçamentária correspondente ao exercício em que forem considerados
criados e providos.
Art. 13. A UFCA encaminhará ao Ministério da
Educação proposta de estatuto para aprovação pelas
instâncias competentes, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da data de provimento dos cargos
de Reitor e Vice-Reitor pro tempore.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, o requerimento, nos
termos do art. 222 do Senado Federal, que propõe
a inserção em ata de voto de congratulações ao
Senador Garibaldi Alves pela passagem de seu 90º
aniversário no dia 27 de maio (Requerimento nº
519, de 2013).
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
O PCdoB é favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PCdoB é favorável.
Em discussão o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado o requerimento.
Será feito o encaminhamento à família do Senador Garibaldi Alves, à Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Norte e à Câmara Municipal de Angicos,
no Rio Grande do Norte.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2012,
tendo como primeiro signatário o Senador
Sérgio Souza, que cria Tribunal Regional
Federal.
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Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
7
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.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
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.
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9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
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.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
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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11
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.
12
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.
13
REQUERIMENTO Nº 316, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 316, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando voto de solidariedade ao Governo
dos Estados Unidos da América, em razão do
atentado sofrido no dia 15 de abril de 2013,
durante a Maratona de Boston, que vitimou 3
pessoas e deixou mais de 100 feridos.
Parecer favorável, sob nº 394, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Alvaro Dias.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB –PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Para uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro e, depois, Senador Eduardo Braga para uma questão de ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tinha
manifestado a V. Exª que, ouvidos os Líderes, pudesse
contar mais uma sessão de discussão e votação do
item 8 da pauta, que é a PEC nº 86, que cria os Tribunais Regionais Federais.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós tínhamos combinado esse procedimento de encerrarmos a Ordem do Dia de modo a
respondermos essa questão de ordem.
Se V. Exª combinar com esse procedimento, Senador Flexa Ribeiro, eu peço à Secretaria-Geral da Mesa
que, por favor, designe o prazo de mais uma sessão
para a discussão da proposta de emenda à Constituição. E, a propósito, sobre isso, havia uma dúvida
com relação à promulgação ou não da proposta que
criava os tribunais regionais, cinco Tribunais Regionais
Federais. Como havia uma dúvida com relação a um
erro material... Que erro material? É que a proposta
aprovada pela Câmara suprimia uma parte aprovada
pelo Senado Federal e isso dificultou a promulgação.
No entanto, eu não vou limitar a competência constitucional do 1º Vice-Presidente do Congresso Nacional
e não vou deixar de viajar unicamente porque, se eu
viajar para algum lugar, em cumprimento até de papel do Senado Federal, eu não vou permitir que o 1º
Vice-Presidente exatamente promulgue a Proposta de
Emenda à Constituição. Eu não vou limitar e não vou
deixar de cumprir as minhas obrigações em função da
necessidade de promulgar.
Eu acho que a promulgação pode ter como consequência a concessão de uma liminar, mas nós nos
deparamos com isso sempre. Eu não vou fazer o controle constitucional de uma proposta que foi aprovada
pelo Congresso Nacional. E não vou limitar o papel,
repito, do 1º Vice-Presidente do Congresso Nacional.
Mas peço à Mesa que coloque a proposta do
Senador Flexa Ribeiro para discussão, para que nós
possamos, mais adiante, apreciar a matéria.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu pedi anteriormente que pudesse ser acolhida a proposição

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

de minha autoria, que seria incluir na Ordem do Dia a
PEC nº 17, que trata dos Procuradores Municipais. É
uma PEC que já esteve na Ordem do Dia, nós já fizemos consultas a Líderes etc. Acho que não há mais
nenhum embaraço para essa questão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa, eu
peço que nós discutamos...
Há um requerimento sobre a mesa? (Pausa.)
Não há requerimento sobre a mesa. É sobre a
PEC que cria as Procuradorias Municipais.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE) –
São os Procuradores Municipais.
Cada um dá a sua opinião. Existe a PEC. A PEC
já esteve na Ordem do Dia...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É que o procedimento que nós adotamos
é que, não havendo consenso para que a matéria seja
colocada na Ordem do Dia, nós temos que submeter
à votação um requerimento de urgência.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Não, eu não quero nem que seja urgente; eu só quero
que, hoje, comece a ser contado o prazo de votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O prazo será contado. O prazo será
contado, Senado Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Para isso, ela tem que ser incluída na Ordem do Dia
simplesmente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sem dúvida, sem dúvida! Desculpe-me.
Agora é que eu entendi o pedido de V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Claro!
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Fora do microfone.) – Ela não está na Ordem do Dia,
pelo que eu entendi, porque não há consenso das Lideranças, e o requerimento do ilustre Senador ...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Mas nem todas as matérias para entrar na Ordem do Dia
precisam de consenso das Lideranças, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Mas não para contar como sessão de discussão ao
cabo da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A matéria que é evidentemente consensual tem ...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Claro, tramita mais rápido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... um encaminhamento abreviado. Aqui
não é; nós temos que submeter a votos. Não há outra ...
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Claro, eu quero é que submeta a voto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Será feito como recomenda V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, a essa altura não dá mais ...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Eduardo Braga para uma questão de ordem.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Como não dá mais para pedir verificação, eu vou, na
próxima sessão, na próxima terça-feira, pedir que a
gente coloque em votação o requerimento. Aí se faz
uma votação nominal e se resolve o assunto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E encaminharemos o pedido de V. Exª,
na forma do Regimento, com muito prazer.
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, de acordo com o que houve de entendimento na Presidência do Senado, em reunião de
Líderes presidida por V. Exª, ficou consensuado que,
ao cabo da Ordem do Dia, após votarmos, portanto,
importantes matérias como o PLC 132, como a Medida
Provisória 597, a Medida Provisória 600, que já foram
votadas, e outras matérias de importância, apresentaríamos a V. Exª uma questão de ordem sobre o trâmite
de medida provisória no Senado da República.
Como todos sabem, quando da votação e da apreciação da Medida Provisória 595, mais conhecida como
Medida Provisória de Modernização dos Portos, V. Exª,
em nome da Mesa Diretora dos trabalhos, encaminhou
propositura ao Plenário com relação à tramitação e ao
recebimento de medidas provisórias pelo Senado da
República. Àquela altura, V. Exª estabeleceu sete dias
para que nós recebêssemos as medidas provisórias.
A questão de ordem a V. Exª trata do prazo de
contagem, da metodologia a ser empregada pela Mesa
e pelo Senado da República para o cumprimento desse prazo. Entendíamos e continuamos entendendo, e
defendemos na reunião de hoje, que a medida provisória, e em especial a Medida Provisória 605, que
trata da questão do financiamento para o Ministério
de Minas e Energia com recursos da CDE, que prevê
recursos para conceder descontos nas tarifas de uso
do sistema elétrico e de distribuição e nas tarifas de
energia elétrica, bem como para compensar o efeito
da não adesão à prorrogação de concessões de geração hidrelétrica, nos termos da Lei nº 12.783, de 11
de janeiro de 2013 – MP nº 579, brilhantemente relatada por V. Exª... Portanto, a Medida Provisória nº 605
trata de dar consequência ao financiamento e ao pa-
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gamento de subsídios na prorrogação de concessão,
na geração de hidrelétricas, que viabilizou, inclusive,
a redução das tarifas elétricas, bem como da questão
do pagamento de termoelétricas que, como todos sabem, foram necessários. O uso dessas termelétricas foi
necessário para que o Brasil não enfrentasse racionamento durante o período de estiagem, o longo período
de estiagem que o Brasil enfrentou com redução dos
níveis hidráulicos e hídricos nos seus reservatórios.
Essa medida provisória, Sr. Presidente, diferentemente do que alguns tentaram dizer à opinião pública, de
que era responsável pela redução da tarifa de energia
elétrica, é responsável, isso sim, pelo pagamento das
termoelétricas que geraram e que precisam, portanto,
receber. Assim também, a subvenção às concessões de
geração de hidrelétricas está contida nessa MP. Essa
MP chegou ao Senado antes da Ordem do Dia, mas
não foi lida. Não foi lida, de acordo com o entendimento
de muitos, porque não cumpriu o prazo dos sete dias.
A argumentação que apresentamos é a de que a
presença dos Senadores é contada exatamente pela
presença na Ordem do Dia, até mesmo em votações
nominais, como aconteceu no dia de hoje. Portanto,
entendíamos – e é esta a questão de Ordem que encaminho a V. Exª – que, tendo ela chegado, tendo ela
sido recebida pela Secretaria-Geral da Mesa, antes dos
sete dias, porque a Ordem do Dia de hoje não havia se
iniciado, estaria apta para ser deliberada pelo Plenário
desta Casa. A questão de ordem que encaminho a V.
Exª é neste sentido, é para perguntar à Mesa Diretora o critério, a metodologia, a forma, para deliberação
do prazo. Assim poderemos, a partir daí, estabelecer
uma jurisprudência que passará, então, a contar para
todas as MPs a partir da definição de como contamos
o prazo estabelecido por V. Exª e respeitado por todos
nós, Senadores, nesta Casa, como uma orientação e
uma decisão da Mesa Diretora.
É essa a questão de ordem que encaminho a V.
Exª, Sr. Presidente.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB. Para contraditar. Sem revisão do orador.) – Para
contraditar, Sr. Presidente, a questão de ordem.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana passada, o Brasil inteiro acompanhou a votação da
chamada MP dos Portos. Abro aspas, a partir deste
instante:
Em nome do Congresso Nacional, especialmente
em nome do Senado Federal, que me cabe guardar e
defender, eu quero dizer aos Srs. Senadores e ao País
que, a partir de hoje, qualquer medida provisória que
venha com menos de sete dias da Câmara dos Deputados não será pautada no Senado Federal, pelo menos
enquanto eu for Presidente. Essa anomalia institucional
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não vai continuar, não pode continuar; ela apequena
o Senado, e o Senado não pode conviver com isso.
Não preciso dizer a autoria da frase. O que eu
tenho a lamentar neste instante, Sr. Presidente, é o
constrangimento por que V. Exª passa neste momento. Pela sua trajetória e pela conduta sempre muito
sensata, equilibrada, responsável, não apenas neste
momento em que volta a presidir o Senado, essa trajetória deveria ser respeitada pelo Governo, pela Base
de sustentação. E não impor a V. Exª esse constrangimento de ficar entre a cruz e a caldeirinha: ou mantém
a palavra, empenhada perante este Plenário e perante
a Nação brasileira, ou simplesmente queda a vontade do Governo, que faz uma matemática mirabolante
quando lhe é conveniente.
Sim, porque na Câmara Federal, nós, da oposição, possuímos não mais do que 90 membros. São 90
Deputados que compõem a oposição. Aqui no plenário
do Senado, essa diferença numérica não é diferente. E
o Governo teria várias alternativas e mecanismos para
poupar o Senado da República, o Congresso Nacional,
mas, sobretudo, neste instante, V. Exª, que não poderia estar submetido –peço desculpas se a expressão
for inadequada e fica, desde já, autorizada a retirada
dos Anais – a essa saia justa. É uma saia justa que
se impõe ao Presidente do Senado, que, não faz mais
do que 15 dias, proclamou uma posição em defesa da
instituição e que foi apoiada pelo Plenário.
A posição de V. Exª não era isolada.
Portanto, mesmo com a tentativa feita, hoje à tarde, na reunião dos Líderes, acredito que, em primeiro
lugar, o governo tem mecanismos diversos para sanar
essa situação. No passado, já vimos isso acontecer,
até porque as medidas provisórias que estão sendo
hoje discutidas e que irão caducar, porque o prazo já
venceu, não há matemática que faça chegar a sete
dias, por mais criativa que seja a equação.
Mas o fato é – e conversava há poucos instantes
com o Senador Armando – que o Brasil real espera
uma manifestação nossa, porque estamos tratando, na
prática, de uma redução nas contas de energia elétrica, que contou com o apoio da oposição no momento
da votação da matéria. Queríamos, pelo contrário, um
desconto maior, desde que o governo renunciasse,
abdicasse de parcelas de arrecadação do PIS e Cofins, o que, lamentavelmente, não aconteceu, como a
outra medida provisória que trata de um conjunto de
desonerações fundamentais para nossa economia.
Para concluir, tenho duas propostas: primeiro,
sou Relator da Medida Provisória nº 608, também de
iniciativa do governo, que, posso antecipar, receberá
o meu parecer favorável na íntegra, sem acolhimento
de nenhuma emenda. E já disse, em outras oportuni-
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dades, e vou repetir mais uma vez: faço oposição ao
governo, não ao Brasil. É uma medida provisória importante para o nosso sistema financeiro, que adequa
o nosso sistema financeiro às normas de Basileia III
e que, portanto, mesmo sendo da oposição, não criei
nenhum tipo de obstáculo, pela envergadura e pela
responsabilidade da matéria sob minha relatoria.
Estive reunido com o Presidente do Banco Central, com representantes das instituições financeiras,
recebi, no meu gabinete, o Secretário da Receita Federal, portanto, tenho, a essa altura, maturidade suficiente para não fazer estripulia com aquilo que não se
brinca, que é a estabilidade da nossa economia, que
é o desempenho do nosso País.
A proposta, de forma clara e concreta, foi refutada pelo Líder do Governo, diminuindo a sua trajetória
de grandeza. A proposta é muito clara: que possamos,
numa negociação com o governo, incorporar, neste momento da minha relatoria, que poderá ser apresentada
já amanhã... Não fui apresentar a relatoria hoje porque
o Presidente da Comissão não esteve presente por razões outras. Oportunamente discutiremos este assunto.
Mas incorporamos na 608, e o Brasil real não vai ficar
perplexo diante de um Senado que, simplesmente,
por dificuldades alheias a esta realidade brasileira,
não consegue resolver seus dramas, não consegue
superar os seus conflitos, não consegue enfrentar as
suas dificuldades internas.
Pois bem; esta é a primeira proposta, que resolve, em definitivo, retira V. Exª desse constrangimento,
mantém o seu compromisso, a sua palavra. Afinal de
contas, o que resta de maior patrimônio num homem
é a sua palavra. Napoleão Bonaparte nos ensinou
que a melhor forma de um homem manter a palavra
é não dá-la.
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Portanto, fica esta primeira proposta.
A segunda – e o Líder do Governo, pelo que o
Senador Aloysio Nunes relatou, rejeitou: o governo tem,
sim, instrumentos de reeditar essa medida provisória
e socorrer o Brasil real com pequenas modificações
no texto. Nós já vimos isso no passado; não será novidade agora.
No entanto, o que é lamentável – e fica aqui a
palavra final de solidariedade a V. Exª – é o constrangimento que o governo quer lhe impor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra a alguns
Senadores.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Pela ordem.
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O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB –
PE) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – No entanto, o Senador Eduardo Braga...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Eu solicito a V. Exª a palavra pelo art. 14.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... pede a palavra, na forma do art. 14,
que tem preferência regimental.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Exatamente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Darei, em seguida, a palavra ao Senador Armando Monteiro, ao Senador Wellington Dias,
ao Senador Humberto Costa, ao Senador Lobão Filho
e ao Senador José Pimentel.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu peço a palavra pelo art. 14, primeiramente porque, de forma alguma, essa questão
de ordem apresentada tem a intenção revelada pelo
ilustre Senador Cássio Cunha Lima.
Até é preciso explicar: ele não estava presente
na reunião de Líderes...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Ele lá não estava. Ele não participou do debate. Portanto, talvez faltem informações ao nosso ilustre Senador, com quem sempre mantive a melhor relação de
respeito, de admiração, e penso que quem transmitiu
as informações sobre a reunião de Líderes não o fez
corretamente.
Mais ainda: eu sou membro da Comissão Mista
da qual V. Exª é Relator. Lá estive, assinei a folha de
presença, fiquei esperando por alguns minutos e me
ausentei porque o Relator não estava. Portanto, eu
cumpri o meu papel.
Então, refuto, de forma muito clara, que, em hipótese alguma, a intenção da questão de ordem é constranger V. Exª, Senador, ou a Presidência do Senado.
Ao contrário; é para estabelecer uma jurisprudência,
respeitando a decisão da Mesa e estabelecendo uma
metodologia clara, transparente para todo o País com
relação aos sete dias, ao contrário do que diz o eminente Senador Cássio Cunha Lima. Quero refutar isso.
Segundo, quero dizer que nós não recebemos nenhuma proposta do Líder do PSDB com relação à 608,
até porque não havia a presença do Senador Cássio
Cunha Lima e creio que ele precisaria, pelo menos,
ser consultado. O que nós apenas fizemos foi um comentário informal entre nós de que era uma solução
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que o PSDB defendia para o Relator de sua natureza.
Não era uma posição do governo contra a decisão de
se apresentar no relatório da 608, até porque o Relator não estava presente, não foi apresentada nenhuma
proposta formal com relação a essa questão, e o que
nós estamos discutindo aqui é a jurisprudência sobre a
metodologia da contagem do prazo, que é fundamental
para que nós possamos dirimir, de uma vez por todas,
como vamos contar o prazo em relação a esta matéria.
Longe de nós! Eu refuto aqui, de forma veemente, qualquer tipo de tentativa de estabelecer qualquer
constrangimento à Presidência do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Eduardo Braga...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, art. 14.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Darei já a palavra a V. Exª, Senador.
O Senador Eduardo Braga está dizendo o seguinte: que, quando, por ocasião da reunião que nós
fizemos com os Líderes partidários presentes no Senado Federal, a Câmara ainda não havia concluída a
votação da Medida Provisória nº 601. Nós discutimos
apenas o primeiro item, a medida provisória que autoriza a utilização da CDE para pagamento das termoelétricas, também uma medida provisória muito
importante e fundamental.
Senador Armando Monteiro.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu darei já a palavra a V. Exª, só que o
Senador Armando havia pedido insistentemente.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– Sr. Presidente, eu queria só manifestar a minha inconformidade com esse processo, porque eu me indago: lá
fora, no mundo real, os atores econômicos, as pessoas
que estão envolvidas hoje com as atividades, o que é
que eles haverão de indagar sobre essas disfuncionalidades do processo legislativo? E mais do que isso:
sobre essa disfuncionalidade do sistema bicameral.
Quer dizer, nós temos medidas concretas, de grande
impacto no domínio econômico, como, por exemplo, o
bônus do setor exportador, o Reintegra, que está na
Medida Provisória nº 601, e que, na segunda-feira, o
setor exportador perde um incentivo que é fundamental
para a exportação das manufaturas brasileiras.
Então, eu não quero só expressar aqui a frustração de quem, como Relator, trabalhou um mês e
meio de forma responsável, construindo um relatório
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que foi negociado com o governo, num processo de
interlocução permanente, respeitando os limites de
responsabilidade fiscal, e que, agora, se vê nessa circunstância de um processo que, ao meu ver, Senador
Renan, deveria ter ressalvado, quando V. Exª assumiu
o compromisso de que se respeitassem os sete dias,
aquelas medidas provisórias que já haviam ingressado.
Esse é um processo que, ao final, na Comissão Mista... Quer dizer, o Relator é um Senador, é um membro
desta Casa. Essa matéria foi examinada numa Comissão Mista; o relatório foi aprovado por unanimidade na
Comissão Mista; e, ao final, esse prazo é rigidamente
considerado, sob o argumento de que o Senado não
tem tempo para fazer essa apreciação.
Então, eu quero manifestar a minha inconformidade. Quero dizer que isso é um desestímulo, inclusive, para a atividade parlamentar. De modo que
eu acho que nós temos que encontrar uma forma de
poder conferir a esse processo mais racionalidade,
mais funcionalidade, para que aqueles que estão fora
do Poder Legislativo possam entender essa dinâmica.
E quero dizer também que vivemos hoje um paradoxo. Esta Casa realizou uma sessão memorável
de homenagem à indústria, quando entregou, hoje,
os Diplomas José Ermírio de Moraes. E vejam que
paradoxo: no Dia da Indústria, a homenagem que,
verdadeiramente, o Senado fez à atividade produtiva
foi deixar de deliberar sobre uma matéria crucial, que
além de conferir, como eu disse, um incentivo ao setor
exportador, amplia de forma extraordinária o alcance de
medidas de desoneração que haverão de contemplar
vários setores da indústria de transformação do Brasil.
Então, é essa a minha inconformidade que eu
gostaria de, neste momento, expressar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira; em
seguida, Senador Wellington Dias.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente,
longe de mim querer ficar aqui promovendo acareações. Apenas quero lembrar o que ocorreu na nossa
reunião de Líderes. V. Exª, diante do imperativo de
manter a decisão que tomou de resguardar o espaço
de conhecimento, deliberação e discussão do Senado
de pelo menos sete dias, -porque o que vinha sendo
feito era efetivamente um enorme desestímulo à atividade parlamentar, para usar o termo do eminente
amigo Senador Armando Monteiro -, nós discutimos
várias hipóteses de como sanar os problemas que
seriam gerados pela eventual perda de eficácia da
medida provisória.
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Chegamos a cogitar de um decreto legislativo
emanado da Comissão Mista, disciplinando os efeitos
ou a medida provisória que viesse a perder eficácia,
e andamos especulando para encontrar uma saída.
Entre essas especulações, há uma de minha autoria.
Consultei o Líder Pimentel sobre a possibilidade de
aproveitarmos a medida provisória que está sendo
relatada pelo Senador Cunha Lima e, no âmbito ainda
da comissão mista, uma vez que o Senador não havia
ainda apresentado o seu parecer, nós incorporariamos
o que é o núcleo da medida provisória relativa às contas de luz. Pode resolver o problema.
Foi, portanto, apresentada uma proposta. Não foi
por escrito, porque havia, evidentemente, clima informal entre nós, mas foi colocada essa hipótese e ela
está viva ainda. Está aqui o nosso Relator, o Senador
Cássio Cunha Lima, reafirmando que essa hipótese
está viva. E, se for do agrado dos colegas, se isso tiver
o assentimento da situação, nós, da oposição, estamos
prontos a promovê-la sem nenhum partidarismo, sem
saber se isso é do PSDB, do DEM, do PT. Simplesmente é uma tentativa de resolver o problema.
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, só para
reforçar o que disse o Senador Eduardo Braga. Não
há, da minha parte também, que faço o mesmo pedido de esclarecimento, qualquer intenção; nem minha,
nem de qualquer Senador... Estivemos juntos hoje e
quero parabenizar V. Exª pela iniciativa de chamar o
Colégio de Líderes e ali tentar encontrar uma solução.
Inicialmente, resgatar que V. Exª, quando da discussão da votação da medida provisória dos portos,
numa posição tomada, colocava a necessidade de
estabelecer um prazo de sete dias.
É a primeira vez que nós estamos apreciando
uma media nessa situação: uma medida que, apesar
de todos os atropelos que teve na Câmara, chegou,
como foi dito durante a reunião, às 14 horas e 55 minutos. Portanto, antes da Ordem do Dia. E V. Exª lembrava, inclusive, que contava o recebimento a partir
desse momento.
O que nós buscamos? Se há uma decisão como
essa, como é feita contagem? A discussão é: conta incluindo o dia do recebimento? Qual era o argumento
que nós usamos?
Essa 605 entrou antes da Ordem do Dia.
Qualquer Parlamentar sabe que, se chegar aqui
às 7 ou 8 da manhã, pode registrar a presença, mas,
se compareceu ao plenário, como aconteceu aqui hoje,

MAIO DE 2013
Maio de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

houve uma votação e ele não votou, é como se ausente
estivesse. Pega falta. É como se ausente estivesse. Por
quê? Porque, para efeito legislativo, no entendimento
que expressamos ali, é a Ordem do Dia que marca a
presença dos Parlamentares.
Portanto, ponderamos, por uma razão de ordem
de interesse público, e foi com isso que buscamos
sensibilizar V. Exª... Devo, inclusive, dizer que nós, ali,
colocamos que era importante considerarmos a contagem do tempo incluindo a terça-feira.
V. Exª fez questão de expressar que entende que
o normal, no processo de contagem de tempo – também o Senador Vital e o Senador Aloysio Nunes –, é
a contagem a partir do dia seguinte.
Eu me lembro que o Senador Pimentel, inclusive, lembrou que há situações, no Judiciário, em que
se conta por hora, da hora do recebimento.
Enfim, o que nós ponderamos ali é que não há
nenhuma situação de constrangimento se nós fizermos
uma interpretação, que já é utilizada em casos como
esse citado pelo Senador Pimentel, incluindo a data
do recebimento.
V. Exª, sensível a essa situação, colocou que gostaria de submeter à unanimidade dos Líderes. Aqui, eu,
também, de novo, me permito, embora seja uma reunião reservada, dizer aos meus Pares que os Líderes
presentes manifestamos que, se V. Exª colocava essa
possibilidade, diante do apelo, ali, do Líder do Governo,
do meu próprio, do apelo do Senador José Pimentel e
de outros – eu me lembro bem do Senador Gim Argello
e do Senador Alfredo Nascimento –, seria importante
que tivéssemos esse entendimento ali.
Respeitamos, mas devo dizer que o Senador Aloysio, por razões da defesa da contagem a partir do dia
seguinte que faz, não foi favorável. Por essa razão, V.
Exª colocava: “Bom, no plenário, não havendo a unanimidade, vou apresentar essa posição.”
Então, é disso que se trata. Hoje, a posição que
for tomada é a que vai prevalecer.
Ora, eu acho que são fortes os argumentos colocados aqui pelo Senador Armando Monteiro, para a
gente sentir o peso da responsabilidade do que nós
estamos tratando aqui.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que há um fato:
nós temos que tomar uma decisão sobre a interpretação do que são esses 7 dias. E aí, de fato, não é querer ir contra a matemática. Nós podemos, sim, mesmo,
contar incluindo hoje, terça-feira, pelas razões aqui já
expostas, ou podemos contar a partir de amanhã. Vai
ter que haver uma deliberação sobre isso.
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Considerando que a gente viveu aqui de votar no
mesmo dia, de votar com 48 horas – era o acordo que
havia na Liderança –, como não entender uma interpretação de 7 dias incluindo a data de hoje? É disso
que se trata. Então, neste sentido, o apelo que faço
aqui a V. Exª e também ao Líder da oposição, Senador
Aloysio Nunes, é para que possamos ter esta interpretação aqui. Não estamos burlando coisa nenhuma. É
uma interpretação que já é praticada em alguns casos.
Não estamos afrouxando, porque é isso que prevê o
Regimento.
Sou Líder do Partido e também da base do Governo, mas estou aqui exatamente me somando à posição
de V. Exª, para que haja um respeito ao Senado Federal. E o apelo que fazemos, por conta dessa situação,
é para que aqui tenhamos a interpretação de contar
inclusive o dia de terça-feira, a data do recebimento e
da leitura das medidas provisórias, e para que possamos ter a oportunidade de, no dia 3, quando vencem
as medidas provisórias – elas deixam de ter validade
a partir do dia 4 –, ter aqui uma chance de votação.
É este o apelo que faço aqui.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Até
meia-noite do dia 3.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Até
meia-noite do dia 3.
Então, eu faço este apelo. Acho que há um interesse do País. Esta medida tem, sim, impacto nas
contas de energia.
Hoje, o Governo já teve que, através da Ministra
Gleisi, ir a público dizer que o Governo tem o compromisso de manter as tarifas nos valores que foram
anunciados, mas precisa de uma solução legislativa.
Devo dizer, ainda, que, sobre o que foi dito aqui
pelo Senador Cássio e pelo Senador Aloysio, o nosso Líder, José Pimentel, apenas alertou que a Medida Provisória nº 608 vence no dia 28 de junho. Ainda
precisa ser votada na Comissão. Ainda precisa ir para
a Câmara. Quem, aqui, pode garantir que vai chegar
aqui faltando 7 dias para a votação? Quem, aqui, vai
garantir?
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – É
São João.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Lembrou, inclusive, que nós temos a tradição – o Senador Vital e eu somos do Nordeste, assim como V.
Exª, – do período junino, que, muitas vezes, dificulta
o quórum na Casa.
Então, quero, aqui, fazer este apelo sincero, com
a mesma coragem que a gente tem em momentos
maiores de interesse do povo, no sentido de termos
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aqui a contagem a partir desta terça-feira e, na próxima segunda-feira, dia 3, termos a chance de votar.
Contando 7 dias, a partir de hoje, até o dia 3 de junho,
vamos votar e aprovar duas matérias de grande interesse do povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de mais
nada, aqui, interpretando o sentimento de todos ou
quase todos os Senadores, temos, pela forma como
V. Exª tem conduzido o Senado Federal desde a sua
eleição como Presidente desta Casa, não somente
profundo respeito e admiração, mas, acima de tudo,
reconhecimento pela forma competente como isso vem
sendo feito. V. Exª tem conseguido não impor, mas fazer com que a autoridade de V. Exª seja efetivamente
respeitada nesta Casa.
Eu sou absolutamente favorável à ideia de V. Exª
de estabelecermos um limite para o que estava e está
acontecendo. No entanto, eu gostaria de fazer algumas
considerações.
Em primeiro lugar, nós sabemos que isso é uma
decisão nossa, uma decisão do Senado. Nós não estamos amparados nem no Regimento, nem na Constituição Federal. Isso poderia abrir espaço para algum
tipo de questionamento, que nós não vamos fazer
exatamente pelo respeito que temos por V. Exª e pelo
entendimento da intenção que V. Exª teve naquele momento. Então, se fizermos essa votação, não vamos
estar infringindo em nada a Constituição ou o Regimento da Casa.
Em segundo lugar, a decisão de V. Exª foi correta,
porém – peço vênia a V. Exª para dizer isso – deveria
ter considerada uma questão: as medidas que estavam
tramitando na Casa estavam no ritmo lento que anteriormente acontecia. Então, vários relatores puderam,
com mais tranquilidade, ouvir as partes e elaborar o
seu relatório. Pode acontecer que, dentro de poucos
dias, estejamos vivendo essa mesma realidade. Não
vou pedir que V. Exª reformule a sua decisão, porém
o ideal, como disse aqui um dos Senadores que me
antecederam, seria que tivéssemos dito o seguinte:
a partir da próxima medida provisória que entrar, nós
não vamos aceitar isso, porque as outras, infelizmente, já estavam...
Assim, mesmo sabendo que não vai ser uma solução definitiva – podemos, com mais calma, trabalhar
uma solução definitiva ou provisória –, eu acho que,
no caso dessas duas medidas provisórias, nós não
estaremos cometendo nenhuma atitude incorreta, de
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desrespeito a nós próprios, à nossa própria Casa aqui,
se pudermos ter esse entendimento.
Daqui até lá é, talvez, sentarmos com a Câmara
dos Deputados para agilizar essas votações, chamar
a atenção para o fato de que medidas provisórias fatalmente vão chegar numa condição como essa. E aí
teríamos respeitado inteiramente a decisão de V. Exª,
que todos nós apoiamos, acatamos. Agora, temos a
certeza de que, o mais breve possível, a Emenda à
Constituição que saiu daqui poderá ser votada lá e de
que chegaremos a uma solução definitiva.
Mas peço a V. Exª essa compreensão.
Agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos conceder a palavra ao Senador
Edison Lobão Filho, ao Senador Pimentel, à Senadora
Kátia Abreu e ao Senador Randolfe Rodrigues.
Eu pediria apenas que os Srs. Senadores sintetizassem para que pudéssemos exatamente encaminhar uma solução.
Senador Edison Lobão Filho.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, este é o mal de
falar quase por último: aqui é cheio de telepatas que
leem a nossa mente. Mas não vou deixar de registrar
o que eu já ia dizer.
Em primeiro lugar, quero parabenizar o Senador
Cássio Cunha Lima por se prontificar a dar uma solução,
através da sua relatoria, apresentando um substitutivo
englobando os diversos temas de outras medidas provisórias. Muito digno do Senador Cássio Cunha Lima.
Manifesto também minha estranheza na interpretação que ele deu à questão de ordem do Senador
Eduardo Braga, que fez uma consulta a V. Exª, não uma
pressão, sobre parâmetros de cálculo de uma data que
V. Exª estabeleceu como sete dias.
A mesma dúvida que ele tinha eu ainda tenho:
quais são os parâmetros concretos e reais para a determinação dos sete dias? Então, abstraindo a questão
de mérito dos sete dias, que acho corretíssima, precisamos estabelecer exatamente quando começam e
quando terminam os sete dias.
Mas o mais importante, que gostaria de registrar,
Sr. Presidente, é que acho profundamente antidemocrático alterar regras do jogo com o jogo em andamento.
Isto é claríssimo!
Estabeleceu-se sete dias? É justo. Está certo.
Ninguém contestou no plenário, passou. Agora, sete
dias para as medidas provisórias que vão entrar a partir
daquela data. Aplicar essa mesma regra às que já estão correndo é, no mínimo, injusto. No mínimo, injusto.
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Agora quero dizer, Senador Armando Monteiro,
que não é só a indústria que vai sofrer. O mercado
de energia, o País e o trabalhador vão sofrer muito.
Muito. As companhias de energia do Brasil vão sofrer
muito pela falta de criação no CDE. Se esse CDE cair
na segunda-feira, os prejuízos vão ser imensos para
o País. Será que essa é a nossa responsabilidade?
Criar um prejuízo imenso como este?
Estabelecer os sete dias para recebimento das
medidas provisórias? Correto. Mas não para deliberação. Por consenso, aqui, poderíamos deliberar sobre
ela no primeiro dia. Sete dias para recebimento, está
certo. Mas poderíamos deliberar no primeiro dia, o que
seria o caso agora, já que esta Medida Provisória nº
605 foi exaustivamente discutida dentro desta Casa,
através da Comissão Mista. Tenho praticamente certeza
de que não há um Parlamentar, não há um Senador
que seja contrário a esta medida provisória.
Quer dizer que, por conta de uma firula que foi
criada com uma medida provisória já em andamento,
vamos negar ao País a solução desse problema grave?
Tanto a minha, que eu defendo, quanto a do Senador
Armando Monteiro...
Portanto, eu pediria a V. Exª que, com muita frieza,
muita tranquilidade, perceba que não estarás voltando
atrás no que prometeu neste plenário, porque essas
duas medidas já estavam tramitando. Mas é preciso realmente estabelecer o critério e ter em conta que essas
duas medidas já estavam tramitando neste Parlamento.
Era para isto que queria pedir o olhar carinhoso
de V. Exª, a fim de que a gente não crie mais problemas do que o nosso País já tem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Pimentel.
Em seguida, V. Exª, Senadora Kátia Abreu.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero trazer algumas preocupações a V. Exª e aos nossos pares.
Primeira preocupação. A Medida Provisória nº 605
foi votada na Comissão Especial no dia 15 de maio.
Ou seja, ela chegou aqui no dia 27 de janeiro e nós
só a votamos, numa Comissão Especial, no dia 15 de
maio, uma quarta-feira. E ela perde a sua validade no
dia 3 de junho. Portanto, sobraram 18 dias para que a
Câmara e o Senado pudessem votar.
Essa matéria saiu da nossa Casa na quinta-feira, que é o natural, e chegou à Câmara na mesma
quinta-feira. No entanto, só houve sessão da Câmara
na semana seguinte, na semana do dia 21. Eles, por
sua vez, nos entregaram exatamente no dia 28, ficando lá por sete dias.
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Assim, no momento em que estamos fazendo a
crítica a esse processo, temos que reconhecer que,
com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o prazo
que estava previsto no art. 5º do Regimento Comum,
que era de 14 dias para a Comissão Mista, para a Comissão Especial, deixou de existir. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o teor do art. 5º.
Então, o primeiro problema é que a Comissão
Especial não tem mais prazo para apresentar seu parecer. E o nosso Presidente do Congresso Nacional é
o responsável, juntamente com todos os nossos Líderes e com os nossos Pares, pela fixação de prazo. É
urgente que nós definamos o prazo de funcionamento
da Comissão Mista, da Comissão Especial. Recorro
ao § 6º do art. 62 da Constituição Federal, que diz que
a matéria tranca a pauta a partir do 46º dia na Casa
à qual chega. É inadmissível que a Comissão Mista
fique mais de 46 dias com essa matéria sob tramitação. Esse é o primeiro grave problema que quero trazer
como questão de ordem para V. Exª.
Do contrário, estamos penalizando a tramitação
das medidas provisórias, mas não estamos indo à
questão regimental de funcionamento da Comissão
Especial, que não tem prazo; isso fica a critério da
Comissão Especial.
Sou o Líder do Governo no Congresso Nacional.
O meu papel é exatamente o de assegurar quórum na
Base do Governo, e esse esforço temos feito seja com
a Base do Governo, seja com a Oposição. Não perdemos, até hoje, nenhum prazo na Comissão por falta de
quórum. O problema é de outra natureza.
No caso concreto da MP nº 605, o nosso nobre
Relator fez uma viagem internacional e voltou no dia 9
de maio. A Comissão se reuniu no dia 15 e deliberou.
Volto a dizer: ficou apenas algo em torno de 16 dias
para as duas Casas. São basicamente sete dias o que
estamos aqui exigindo.
Esta é a segunda questão para a qual quero
chamar a atenção, Sr. Presidente: como o art. 5º do
Regimento Comum deixou de existir, que prazo vamos
conceder à Comissão Especial? Esse artigo é do Regimento Comum.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O art. 5º e os §§1º e 2º do art. 6º foram
considerados inconstitucionais.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – É
que o caput do art. 5º determinava os 14 dias para a
Comissão Especial. Não há mais prazo. E é ali na Comissão Especial onde está o problema.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente!
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O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Como
não há mais prazo, a condução termina elastecendo
e causando dano para a economia nacional, para as
duas Casas, e o desgaste, fruto desse processo, infelizmente está presente.
Quanto à MP nº 508, foi sugerido...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – MP nº 608.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Quanto à MP nº 608 – o nobre Líder do PSDB, Senador
Aloysio Nunes Ferreira, fez uma sugestão –, a minha
preocupação é de duas ordens. A primeira diz respeito
à prejudicialidade da matéria.
A MP nº 605 foi editada nesta Legislatura, em
janeiro de 2013, e o nosso Regimento determina que
uma matéria editada ou apreciada em uma Legislatura só pode voltar no ano seguinte. Foi por isto que eu
não respondi, nobre Senador Aloysio Nunes Ferreira,
naquele momento: porque tenho a leitura de que essa
matéria, com o exato teor que nós aprovamos, já é
matéria deliberada e vai perder a validade por conta
dos 120 dias.
A segunda preocupação diz respeito a prazos. A
Medida Provisória nº 608 perde a sua validade no dia
28 de junho. A Comissão Especial foi chamada para
o dia 4 de junho, que é uma terça-feira. Uma matéria
dessa magnitude fatalmente receberá pedido de vista,
e nós deveremos deliberar entre o dia 5 e 6 de junho.
Ela chegará à Câmara Federal na semana seguinte,
por volta do dia 11 de junho, e perderá sua validade no
dia 28, sobrando exatamente 14 dias para que a Câmara e o Senado possam deliberar. E há o agravante
de que, no mês de junho, acontecem as festas juninas,
e nós sabemos o que isso representa no calendário,
particularmente, da nossa Região Nordeste.
Então, há esse conjunto de questões. Muitas vezes, nós tomamos aqui uma decisão importante, mas,
se não tivermos uma visão geral de todo o processo,
nós não vamos conseguir votar, e uma série de medidas provisórias serão prejudicadas por conta desse
calendário e da inexistência da data na Comissão Mista.
Por isso, Sr. Presidente, à decisão que V. Exª vai
proferir, eu quero adendar essa preocupação do prazo
da Comissão Mista, da Comissão Especial.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Kátia
Abreu.
A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, não preciso aqui
repetir minha concordância com relação a essa análise,
ao excesso das MPs e ao tempo escasso que tem o
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Senado, ao longo de anos e governos, para discutir a
matéria. O Senado tem sempre o menor espaço para
discutir a matéria. Acho que isso é unanimidade na
Casa. Ninguém discute essa situação.
Mas, Sr. Presidente, a proposta dos sete dias V.
Exª a fez quando da votação da MP dos Portos. Talvez,
V. Exª a tenha feito na hora quente da votação, querendo dar, como Presidente desta Casa, uma satisfação
à sociedade. Com tudo isso nós concordamos. Mas,
do ponto de vista prático e objetivo, de que adiantam
os sete dias? Vamos falar sério! Em sete dias, nós
faremos o quê? Vamos dar apenas uma satisfação à
sociedade? Em sete dias, nós não damos conta de
fazer nada. E, se quisermos fazer alguma mudança, a
matéria, se voltar à Câmara, perde novamente.
Então, sinto, Sr. Presidente, que essa é até uma
hipocrisia da nossa parte. Sete dias? Se quiser mudar
agora e colocar logo 20 dias, vamos lá! Mas sete dias?
Não há justificativa! A não ser que seja uma decisão
tomada com toda a boa intenção no momento quente de uma votação, mas que não tem sentido prático.
Eu, na verdade, tenho a convicção de que seremos pautados pela Câmara. Se um dos Líderes implicar
com alguma medida e quiser dificultar ou não deixar
que o Senado vote, é muito simples. Quando um Líder
quer segurar uma matéria, tanto faz se são sete dias,
tanto faz se são 60 dias mais 60 dias! Que diferença
faz se eles quiserem segurar a matéria? Agora, para
nós, faz diferença.
Peço essa reflexão ao Líder Aloysio, que é uma
das pessoas mais inteligentes e preparadas que conheço. O que valem para nós, Aloysio, sete dias? Não
valem nada! Nós vamos discutir, discutir, e nós queremos mudar! Temos o direito, sim, de mudar matérias
aqui. Mas vamos mandá-las para onde? Para o inferno
de volta, porque elas vão cair do mesmo jeito.
Eu quero apenas lembrar, Sr. Presidente…
Quando digo “inferno”, não me refiro à Câmara.
Eu estou dizendo que vai acabar! Gente, eu não quis
dizer isso! Eu quis dizer que nós vamos perder do mesmo jeito, porque a matéria tem de voltar à Câmara, e
a Câmara tem de votar novamente.
Então, quanto ao prazo de sete dias, Sr. Presidente, V. Exª tem de concordar comigo que esse
foi um equívoco. Isso não tem efeito prático e bonito
nenhum para o Senado. Nós vamos é fazer papel de
bobos amanhã na imprensa, que vai perguntar o que
nós vamos querer com esses sete dias. Então, acho
que nós temos de refletir sobre esse prazo, porque
ele não é justo conosco. Nós estamos enganando a
nós mesmos!
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Agora, Sr. Presidente, vou apenas lembrar aos
colegas que, quanto à energia, ninguém aqui precisa
dizer que, do Oiapoque ao Chuí, 100% da população
serão beneficiados.
O setor produtivo está precisando disso tudo. E,
principalmente, a dona de casa e o pai de família também esperam essa diminuição.
Mas quero lembrar o art. 14 do PLV da MP nº
601, que reduz para zero as alíquotas da contribuição
de PIS e de Cofins incidentes na importação e sobre a
receita bruta de venda no mercado interno do açúcar,
do óleo de soja refinado, do azeite de oliva, dos óleos de amendoim e de girassol, do dendê, do coco, do
nabo silvestre, da mostarda. Reduz para zero ainda as
alíquotas incidentes sobre a aquisição de óleo de soja
bruto, mesmo o degomado, desde que destinado à produção de óleo refinado, de margarina ou de biodiesel.
O art. 15 altera a sistemática de compensação
dos créditos presumidos. É aquela reclamação eterna
de que não se pode desonerar o setor produtivo porque
aquele que industrializa não tem onde colocar seus
créditos. Isso vem tentar corrigir isso, pois determina
quais poderão ser compensados em outros tributos
devidos pelo contribuinte à Receita Federal, como o
Imposto de Renda.
Agora, como é que vou colocar uma mudançazinha em outra MP sem configurar esses produtos que
estão aqui? Eu não consigo entender! É alíquota zero,
Senador Aloysio, Líder do PSDB! É alíquota zero para
os produtos a, b, c, d.
Como é que nós vamos mudar isso, Sr. Presidente? Nós não vamos poder colocar isso numa nova
medida.
(Soa a campainha.)
A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Então, eu queria muito pedir a todos que aqui sempre trabalharam pelo Brasil, sem distinção de partido – todos
aqui têm muita responsabilidade –, que refletíssemos
sobre a MP nº 601.
Sr. Presidente, essa MP é da maior importância
para o setor produtivo. A energia é importante para que
nós possamos ter de volta a nossa competitividade. Eu
o peço, por favor! Há a imaginação de uns e de outros,
no sentido de que podemos ou não. Eu ouvi de vários
assessores: “Pode.” “Não pode.” “Pode.” “Não pode.” Os
próprios assessores têm dúvida. E nós vamos sofrer
insegurança jurídica posteriormente. Tenho a certeza
de que não é esse o objetivo. E nós poderíamos aqui
rever os sete dias, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os
sete dias surgiram de uma argumentação de V. Exª.
Eu quero defender a argumentação de V. Exª. V. Exª
apresentou sete dias como prazo em um momento
em que o Senado Federal passava, talvez, pelo maior
constrangimento de sua história nos últimos anos. O
constrangimento naquele dia da votação da MP nº
599, a MP dos Portos, era tão grande, que, quando V.
Exª anunciou que não aceitaria mais nenhuma medida provisória com prazo inferior a sete dias, V. Exª foi
aplaudido por todos os Senadores, tanto pelos Senadores da oposição quanto pelos Senadores da base de
apoio ao Governo. Então, o prazo de sete dias foi uma
reação de V. Exª em nome do Congresso Nacional, em
nome do Senado Federal e em defesa desta instituição. E foi assim que nós entendemos, Sr. Presidente.
Então, não quero relativizar, não quero aqui ser,
permita-me dizer, bipolar por ter cumprimentado e
aplaudido V. Exª naquele dia e por hoje questionar o
que V. Exª anunciou e que foi motivo de aplauso pelo
Plenário do Senado. Aqui, temos de resolver isso, dar
uma definição a isso.
Concordo que o que V. Exª declarou não tem
assento no Regimento da Casa, não tem assento no
Regimento Comum, não tem assento na Constituição.
Mas tem assento no momento histórico. É também a
história que faz a norma e a lei. E V. Exª foi – é bom que
se diga isto – aplaudido pelo conjunto deste Plenário.
Não há uma baliza para estabelecer como se
conta esse prazo; não existe uma baliza, de fato, para
isso. Nós poderíamos adotar a baliza existente no Código de Processo Civil, no art. 184, que exclui o dia
de origem e que conta o dia do final. Nesse contexto,
estaria morta essa medida provisória. É a baliza que
há no ordenamento jurídico, o art. 184 do Código de
Processo Civil.
A Srª Kátia Abreu (Bloco/PSD – TO) – Senador
Randolfe Rodrigues, permita-me fazer um comentário?
(Soa a campainha.)
A Srª Kátia Abreu (Bloco/PSD – TO) – Sr. Presidente, quero fazer um pequeno comentário.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Senadora Kátia, eu a ouço com o maior prazer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em seguida, eu darei a palavra a V.
Exª, Senadora.
Senador Randolfe, se puder concluir...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Perfeito! Concluindo, Sr. Presidente, digo que
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esta é a baliza que nós temos, a baliza legal do ordenamento jurídico. Essa é a regra geral que existe.
O outro encaminhamento é uma decisão política
– é uma decisão política! – de contar o prazo conforme
for essa decisão política. Aí, permita-me, Sr. Presidente, dizer que a decisão final, em última análise... Eu sei
que V. Exª não pode se responsabilizar individualmente
por essa decisão. V. Exª muito bem disse para nós na
reunião de Líderes: “Não tomo uma decisão que não
seja consenso entre Líderes”.
Mas V. Exª também pode escolher entre dois caminhos: não tomar uma posição que não seja consenso entre os líderes, e se assim for a decisão já está
tomada, porque claramente não há consenso entre os
líderes, ou tomar a decisão que for manifestada pela
maioria dos líderes.
Em última análise essa decisão, Sr. Presidente,
permita-me, é uma decisão que caberá a V. Exª.
A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Kátia Abreu.
A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, apenas uma
tentativa que me veio à cabeça, ouvindo o Senador
Randolfe.
Nós temos uma PEC que foi votada aqui nesta
Casa, por unanimidade, do Senador Sarney, que está
na Câmara e que não devolvem para cá. Mas nada
impede que nós possamos aqui fazer um acordo para
votar todas essas MPs, pelo menos deste momento, e,
a partir da primeira nova, nós poderíamos adotar esse
novo critério que foi votado pelo Senado já há alguns
dias e começar uma vida nova, com uma data digna
para que o Senado possa votar, fazer modificações e
voltar para a Câmara dos Deputados.
Se nós votamos e aprovamos essa PEC do Senador Sarney, por que nós não podemos adotá-la,
porque a Câmara não a vota lá?
Nós poderíamos fazer um marco zero: votaríamos
o que está em tramitação neste momento e a partir da
data “x” nós adotaríamos isso como regulamento, porque uma hora ela vai chegar aqui de volta. E ninguém
vai votar contrário ao que votou a favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Respondendo especificamente, com a
maior humildade, eu queria lembrar à Casa que, no dia
16 de maio, quando pediu a palavra o Senador Randolfe Rodrigues, nós dissemos exatamente o seguinte:
Eu queria, antes de conceder a palavra ao
Senador Randolfe Rodrigues, pela ordem,
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dizer definitivamente que o Senado Federal
não vai concordar com a continuidade dessa
aberração institucional.
Mais adiante, na mesma resposta, eu disse
o seguinte:
Em nome do Congresso Nacional, especialmente em nome do Senado Federal, que me
cabe guardar e defender, eu quero dizer aos
Srs. Senadores e ao País que, a partir de hoje,
qualquer medida provisória que venha com
menos de sete dias da Câmara dos Deputados não será pautada no Senado Federal,
pelo menos enquanto eu for Presidente. Essa
anomalia institucional não vai continuar, ela
não pode continuar, ela apequena o Senado
e o Senado não pode conviver mais com isso.
No dia 22, na quarta-feira, nós também tivemos
a oportunidade de dizer o seguinte:
Eu queria dizer ao Senado, recuperando um
pouco a memória da Casa e do País, lembrando, lembrar, melhor dizendo, 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 dos Deputados com menos de sete dias.
Quero dizer mais. Quero dizer que, hoje à tarde,
em reunião com os Líderes, nós tentamos muito construir uma solução que nos levasse, pelo consenso, a
interpretar o que seriam esses sete dias. Eu ouvi a
todos, democraticamente, pacientemente, e continuarei a ouvir.
Eu considero – já disse isso aqui muitas vezes e
queria repetir – que o Plenário do Senado Federal, ele
é maior do que o próprio Regimento, porque o Regimento é um conjunto de normas feito para organizar os
trabalhos da Casa. E essa decisão que nós tínhamos
tomado lá atrás, ela não foi tomada ao acaso. Ela foi
uma decisão tomada com o Plenário para nós configurarmos um cenário legislativo capaz de nos permitir
apreciar a medida provisória, o que o País aplaudiu,
não a decisão do Senador Renan, mas a decisão do
Senado Federal.
O que não pode continuar é a limitação do papel constitucional do Senado. É a Câmara nos testar
a cada medida provisória, testar no bom sentido. Há
quinze dias, nós votamos aqui a extensão do Bolsa
Família. Na semana seguinte, nós excepcionalizamos
com o plenário; na semana seguinte, votamos a MP
dos Portos. As medidas provisórias são todas importantes, todas, sem exceção. Elas são editadas porque
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são importantes. Mas elas não são mais importantes
do que o Senado Federal, do que a instituição, do que
a democracia.
Se houver consenso, nós apreciaremos as medidas provisórias. Se não houver consenso, a decisão
que foi tomada aqui com os Srs. Senadores não será
revogada, não será revogada..
Eu quero dizer, em colaboração com o Senado,
com o Plenário e com o País, que a sociedade não vai
ser penalizada. Nós temos precedentes para que haja
a materialização da CDE no pagamento das termoelétricas e haja também os estímulos e os benefícios
dados pela Medida 601. Quando nós votamos aqui,
quando nós recebemos aqui a Medida Provisória 536,
que dispunha sobre a atividade do médico residente,
ela perdeu a eficácia por decurso de prazo.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– (Fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ela tratava do médico residente – eu já
explico – e tratava da questão salarial da Advocacia-Geral da União. Ela perdeu a eficácia por decurso de
prazo. E o Governo, repetindo uma prática do Governo
anterior e repetindo uma prática do Governo Fernando
Henrique Cardoso, editou uma nova medida provisória,
a Medida Provisória...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– (Fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não há diferença. É a Medida Provisória 521. Depois, o Governo editou a Medida Provisória
536. Apenas separou. Tratou da questão do médico
residente e mandou a questão salarial da Advocacia-Geral da União por projeto de lei.
O Governo pode fazer o mesmo. O que o Governo
não pode fazer e a Câmara dos Deputados, também
é apequenar o Senado Federal, limitando o Senado
constitucionalmente e não dando condições para que o
Senado delibere sobre as medidas provisórias.(Palmas)
Eu não queria ser Presidente do Senado para,
unilateralmente, revogar uma decisão que foi tomada
pela Casa. Sugiro à Presidente da República que edite os estímulos que foram construídos pela Comissão,
porque não há divergência no mérito. Isso ficou claro
durante todo o dia. Não há divergência no mérito. Então
ela pode, constitucionalmente, escolher esse caminho,
beneficiar o País, não apequenando, evidentemente, o
Senado, para que o Senado possa cumprir o seu papel.
Era essa a decisão que eu gostaria de tomar.
(Palmas.)
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Sr. Presidente, eu apenas queria esclarecer a decisão
na questão de ordem que fiz a V. Exª.
Pergunto a V. Exª novamente: o prazo, portanto,
de sete dias, começa-se a contar não da chegada,
apenas no dia em que não foi lida na Ordem do Dia,
e sim pelos dias da semana dos sete dias, para que
fique respondida a questão de ordem quanto à metodologia para novas MPs, não apenas para a MP nº 601
e a MP nº 605. Para que fique, portanto, esclarecida
a metodologia, para que fique muito clara. Portanto, a
contagem será sempre, excluído o dia da chegada no
Senado, passará a contar a partir do dia seguinte. E
assim se procederá a partir de então, com a decisão
e com a jurisprudência criada pela questão de ordem
respondida por V. Exª.
Indago com clareza para que não fique dúvida
com relação à metodologia respondida por V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É, eu queria...
O SR. EDISON LOBÃO (PMDB – MA) – Complementando a indagação, e para os casos que não
se atinham a essa regra, porque não podiam se ater a
essa regra, porque já estavam tramitando nesta Casa?
É importante esclarecer esses casos, porque a gente
estabeleceu uma regra nova para casos que já estavam tramitando.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Infelizmente, nós não observamos
essa circunstância. Se nós tivéssemos observado a
circunstância temporal, já estaríamos resolvidos, não
estaríamos aqui discutindo. Infelizmente isso não foi
observado.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, Sr. Presidente...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Só quero esclarecer se é fora do dia, só quero esclarecer, Sr. Presidente. Eu fiz uma questão de ordem,
quero apenas esclarecer.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero só lembrar que, nos dois compromissos com o Plenário do Senado Federal, nós estabelecemos que não pautaríamos medidas provisórias
com menos de sete dias.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, com muito respeito a V. Exª, apenas
quero estabelecer aqui, na Ata do Senado, etc., qual
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será o critério. Chega a medida provisória, não se
conta o dia da chegada, só a partir do dia seguinte e
contam-se sete dias. É este o entendimento de V. Exª?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador está propondo um critério
diferente. Se a Casa entender que é esse o critério,
quem sou eu para fazer objeção?
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Não, o critério que eu propus...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agora, os sete dias que foram postos
são sete dias, não são sete sessões...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Úteis ou corridos?
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Como conta, Sr. Presidente? É só decidir isso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – São sete dias, sete dias.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– A contar de quando?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A contar do recebimento, Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Se é a partir do recebimento, Sr. Presidente, ela está
dentro do prazo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga, a Medida
Provisória 605 chegou exatamente ao Senado Federal hoje, às 14h53.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Medida Provisória 601 chegou às
20h20. Quando nós discutimos sobre a primeira medida provisória, a Câmara não havia nem deliberado
sobre ela.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Portanto, o critério que V. Exª está definindo, a Mesa
está definindo para o Plenário, é de que serão sete
dias, excluído o dia da chegada. É esse o critério, Presidente? Se não é esse o critério, a medida provisória
está dentro do prazo.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, permita-me, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, eu queria...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Eu só quero que V. Exª responda concretamente à medida provisória, assim como V. Exª tem sido paciente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Esse raciocínio é elementar.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Não é elementar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Como é que Câmara vota na terça–feira uma medida provisória e ela completa sete dias na
segunda-feira da outra semana? Essa semana...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Então, V. Exª está decidindo e respondendo à questão
de ordem. É simples responder à questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu lamento que o meu calendário seja
diferente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Estou tentando estabelecer não um calendário nem
Ticuna nem Inca. Estou tentando estabelecer uma jurisprudência e uma metodologia para que não tenhamos outras discussões de igual termo.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente, quero dizer a V. Exª que essa foi uma
das questões. Para lembrar claramente, no dia 8 de
março de 2011, dessa tribuna, fui o Senador que fez
a primeira arguição sobre essa questão das medidas
provisórias ao então Presidente desta Casa, o nosso
Senador José Sarney. Fiz aqui desta tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É verdade.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Dessa indagação sugeri ao Presidente Sarney que
inclusive, como Presidente da Casa naquela época,
encabeçasse um movimento e produzisse uma emenda
constitucional que nos permitisse, enquanto Senado,
portanto permitindo a esta Casa, um critério para que a
Câmara pudesse enviar de volta as medidas provisórias.
Fizemos isso, votamos essa matéria, que nunca
retornou e nunca foi à sanção, nunca foi à promulgação.
Portanto, hoje temos aqui, Sr. Presidente, uma
medida que quero, com todo respeito a V. Exª, até acatar, mas a modelagem de deliberação sobre o prazo
de sete dias não foi uma modelagem de deliberação
a partir do que compete ao Plenário. Houve uma consulta ao Plenário, e me parece que, diante do silêncio
do Plenário, V. Exª interpretou como uma decisão de
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que a partir de então as medidas provisórias que com
sete dias... Aí volto a dizer a V. Exª, com todo respeito,
que, a partir do que V. Exª acabou de falar, são sete
dias a partir de... Conta a partir do dia e conta sete
dias para frente. Portanto é esse o entendimento que
eu tenho dessa matéria.
Segunda questão. Não acredito, Sr. Presidente,
que a melhor solução seja a desta Casa, que tanto está questionando, Senador Aloysio, essa edição
de medidas provisórias, a forma de usar as medidas
provisórias, sugerir ao Governo que mude alguns parâmetros e edite uma nova medida provisória, ainda
que isso tenha acontecido com alguma medida provisória. Isso, na minha opinião, é propor a burla. Esta
é a minha opinião. É propor um mecanismo de mudar
alguns números para que a nova medida provisória
não seja sequer parecida, mas ela tenha parâmetros
idênticos com números diferenciados. Não acredito
que seja essa...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª está contra essa solução?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Estou contra. Estou contra. Estou contra.
Eu penso que isso, Sr. Presidente, não é, de forma nenhuma, o instrumento eficaz para resolvermos
essa questão.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Vou concluir, Sr. Presidente.
Se temos a intenção do aproveitamento do conteúdo desta medida provisória, o que cabe, inclusive
nesta legislatura, é a apresentação e a absorção como
emenda em qualquer medida provisória, porque a medida provisória, no que está traçado aí, vai morrer no
dia 3. Portanto, absorção é diferente de reedição de
medida provisória com conteúdo literalmente igual,
mudando alguns números.
Por último, Sr. Presidente, quero dizer a V. Exª
que acredito que caberia a nós... De novo, com todo o
respeito a V. Exª, se esta é uma matéria regulamentada inclusive por dispositivo constitucional, o prazo de
tramitação é dispositivo constitucional. Creio que V. Exª,
como disse muito bem a Senadora Kátia Abreu, talvez
no calor daquele momento, tentou dar um ordenamento
jurídico, que é algo que não se dá somente com ordenamento jurídico de manifestação solta no plenário. É
preciso, inclusive, a materialização, até porque hoje,
por exemplo, foi um dia eu não chamaria nem de Incas, nem de Maias, meu caro Senador Eduardo, mas
um dia de conta para saber se seis dias e nove horas

Quarta-feira 29

535

30947

já passam a ser o sétimo dia ou se seis dias e nove
horas contam ainda como sendo o sexto dia.
Portanto, essa interpretação não pode ficar ao
sabor de uma mera discussão em plenário. Isso tem
que ir para a letra da lei. Isso tem que ir para o instrumento que reza hoje, pelo menos que ordena, e que
lamentavelmente não está sendo cumprido. Nisso aí eu
concordo com V. Exª. O dispositivo constitucional vem
permanentemente sendo descumprido, desrespeitado.
E eu até queria incluir pelas duas Casas, porque, de
qualquer maneira, até ontem – e refiro-me à Medida
Provisória dos Portos – essa medida provisória terminou sendo votada inclusive no dia da sua chegada.
Portanto, concordo com V. Exª, que quer colocar
um ordenamento. Se é isso, nós deveríamos, inclusive,
adotar a seguinte metodologia: a Medida Provisória nº
605, Sr. Presidente, na minha opinião, agora é letra
morta, mas nós deveríamos parar para adotar uma
providência em relação inclusive ao modelo que nós
vamos tratar para as próximas medidas provisórias:
O seu prazo, a forma, o tempo, a hora de chegada, a contagem de dias e, inclusive, uma conversa
com o Presidente da Câmara dos Deputados para a
gente determinar uma forma de receber, porque o correto seria, inclusive, V. Exª nem aceitar a entrada da
medida provisória, se descumprido o prazo constitucional estivesse. Nem aceitar a entrada dela na Mesa
do Senado, para evitar que essa interpretação caísse
sobre os ombros de V. Exª como uma decisão exclusivamente do Presidente desta Casa.
Então, portanto, eu acho que seria importante...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria dizer a V. Exª que nós não
aceitamos. É que é prerrogativa do Presidente do Senado Federal fazer a leitura. É prerrogativa do Presidente. Eu assumi um compromisso com a Casa de não
fazer a leitura com menos de sete dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É porque... Desculpe, é uma questão
de enfoque. O que é fundamental para o Presidente
do Senado não é o prazo, se seis dias, se seis dias e
meio, se cinco dias, o fundamental é o papel constitucional do Senado, que cabe a mim zelar e proteger.
Eu acho que isso é o fundamental.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, eu queria aqui, para me posicionar, Sr. Presidente, ver o seguinte... Na prática, o que eu quero é
apenas clarear isto: a Medida Provisória 605, pelo que
estou entendo, vai ser lida ou não?
Segundo – são duas preocupações que eu quero
que V. Exª me esclareça, até para eu me posicionar aqui,
na condição de Líder, porque se V. Exª toma a decisão
de que não vai ser lida, eu já antecipo a apresentação
de recurso à Comissão de Constituição e Justiça, como
permite o Regimento –, chamo a atenção, Sr. Presidente, para o que V. Exª disse. Sei do interesse de V. Exª
em encontrar uma alternativa, mas chamo a atenção,
até para quem está nos acompanhando, de que o art.
62, que trata das medidas provisórias, no §10, diz: “É
vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de
medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo”, que
é o caso. Essa medida provisória foi editada em 24 de
janeiro de 2013, e terá o seu decurso de prazo, portanto, a partir de decisão tomada.
Então, o que eu quero dizer é que, independentemente da minha vontade e da vontade positiva de
V. Exª, nós temos de cumprir a Constituição, porque,
veja, nós estamos tratando aqui de sete dias, que não
estão previstos no Regimento nem na Constituição, e
passando para uma alternativa, Sr. Presidente, frontalmente contra a Constituição. É disso que se trata.
Então, eu acho que temos que levar em conta aqui a
Constituição, a lei e, neste caso específico, me permita dizer, os interesses do povo, nessas duas medidas
provisórias.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só, respondendo especificamente a V. Exª, dizer que o art. 62 da Constituição
Federal, §10, diz exatamente o seguinte: “É vedada
a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida
provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.”
Com relação ao caso específico que nós citamos
aqui, primeiro, ele não trata de reedição de medida
provisória. Estou citando um caso concreto, concreto,
deste Governo, que foi feito aqui com a aquiescência
do Senado Federal. Concreto! A Medida Provisória nº
521 e a Medida Provisória nº 536. É o caso concreto.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Quais as datas, Sr. Presidente? Só para entender.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Essa MP nº 521 perdeu a eficácia no
dia 1º de junho de 2011.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – É a
edição, Sr. Presidente. É a edição que nós estamos
perguntando, não é o final do prazo. É a data da edição, da publicação no Diário Oficial.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – A
edição dela.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A data da edição da medida... A data
da perda da eficácia é no mesmo ano. É por isso que
eu estou dizendo que é um precedente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Não
é na mesma sessão legislativa.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Mas
não é do que se trata aqui, Sr. Presidente. Aqui se trata da edição. Ela pode... Por exemplo, a MP nº 601 foi
editada em 2011.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Essa pode.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Essa
pode.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Em 2012.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – A
MP nº 605 foi editada em 2013. Essa não pode. Essa
é a diferença. E as duas, Presidente, vencem no dia
3 de junho.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Fora do microfone.) – Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Constituição fala da perda – de novo,
está repetindo – da eficácia. Perda da eficácia. Perda
da eficácia.
Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
para cumprimentar V. Exª pela tomada da decisão. O
Presidente do Senado, como Presidente do Congresso,
tem esse poder que V. Exª, na edição e na discussão
da Medida Provisória dos Portos, a MP dos Portos, se
manifestou e o Plenário todo aquiesceu, concordou
com aquilo. Agora, me permita, nós estamos querendo
mudar o que foi determinado lá naquele dia.
Muito bem. A medida provisória tem dois requisitos: urgência e relevância. Não existe medida provisória
melhor que a outra, mais importante que a outra. Não
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existe mulher meio grávida, ou está grávida ou não
está grávida. Ou a medida provisória é relevante, ou
a medida provisória não é relevante. O Senado precisa cumprir o seu papel constitucional, e V. Exª está
fazendo o Senado cumprir o seu papel constitucional.
O Governo tem a maior base da história parlamentar
brasileira. Cabe ao Governo, lá na Câmara dos Deputados, fazer a PEC apresentada, subscrita por todos
nos e relatada pelo Senador Aécio, ser votada lá na
Câmara. Chega na Câmara dos Deputados e é engavetada em uma gaveta escura, porque estão querendo
a fazer com que o Executivo seja hipertrofiado, superforte em detrimento do Legislativo.
V. Exª está cumprindo o seu papel constitucional. A Constituição dá esse papel a V. Exª, no art. 52.
Está lá escrito. V. Exª deve fazer o papel de defesa da
Constituição. Nós não estamos discutindo prazo de
seis dias, sete dias; o prazo é processual. Em sendo
prazo processual, não conta o dia do início. Isso está
na lei do Ano Civil, está no Código de Processo Civil.
Esse é um ponto.
O segundo ponto: nós não estamos discutindo
seis ou sete dias. Estamos discutindo a função do
Senado da República como Casa Revisora. É maior
do que seis ou sete dias. Aliás, o Poder Executivo – e
já encerro, Sr. Presidente – pode se valer do art. 64,
§1º. O art. 64 fala em regime constitucional de urgência. A Constituição dá o caminho ao Poder Executivo.
É possível ele pedir urgência até 45 dias na Câmara,
até 45 dias no Senado. Nada vai ocorrer em 90 dias.
V. Exª, com todo o respeito àqueles que entendem que esta medida provisória seja mais importante
que as outras, então, as outras não são relevantes,
não são relevantes. V. Exª disse naquele dia, todos
concordaram, e agora estamos mudando a regra do
jogo com o jogo andando.
Parabéns a V. Exª. Essa medida provisória é muito
importante como outras, porque são relevantes. Agora,
mais importante que elas é o Senado.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pimentel e Senador Aloysio
Nunes.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
questão de ordem formulada pelo Senador Eduardo
Braga, eu fiz um adendo sobre o prazo da comissão
especial. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou o §5º, que era de 14 dias, o problema não está na Câmara. Eu quero fazer justiça com a
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Câmara. O problema está na comissão especial. Essa
medida provisória foi votada na comissão especial no
dia 15 de maio. Ficou mais de 100 dias na comissão
especial. Esse é o problema.
A Câmara é tão vítima quanto nós...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concordo, concordo.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – ... da
diminuição do prazo.
Como V. Exª é o Presidente do Congresso Nacional, eu estou pedindo a V. Exª que nos ajude a construir
o entendimento, para que a comissão especial não fique com mais que 45 dias, porque, aí sim, aplica-se o
art. 62 da Constituição Federal no art. 6º.
Isso eu entendo que V. Exª pode fazer e, a partir
daí, nós passaremos a ter um ordenamento no funcionamento das comissões especiais, porque os relatores e os membros não têm prazo, hoje, e esse é
o grave problema dessa medida provisória, da 601 e
de outras, Sr. Presidente, que vão chegar aqui com o
mesmo problema.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª tem absoluta razão.
Só para reafirmar o que já foi dito aqui, a publicação da Medida Provisória nº 605 foi no dia 24/01 de
2013; a leitura e designação, no dia 04/02. Na Comissão Mista, de 04/02 a 15/05, portanto, na Comissão
Mista, 102 dias. Na Câmara dos Deputados, de 20/05
a 28/05, oito dias.
Eu não estou aqui, mais uma vez eu queria repetir, discutindo de quem é a responsabilidade. Nós
estamos na defesa do papel constitucional do Senado.
Compete-me fazer isso.
Senador Aloysio e Senador Eduardo Braga.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, em relação à resposta de V. Exª, à questão
de ordem formulada pelo Líder Eduardo Braga, as coisas já estão estabelecidas. Segue-se, na contagem do
prazo, aquilo que é usual no Direito brasileiro: exclui-se
o dia inicial e inclui-se o dia final.
Creio que o Líder Pimentel coloca uma questão
relevante, que demandaria, no meu entender, - e esse
foi o sentido de questões de ordem já formuladas pelo
Líder Alvaro Dias-, que V. Exª colocasse no papel, claramente, essas questões que ainda são controvertidas:
as atribuições da comissão especial, o prazo, o que
faz aqui o relator-revisor. Tudo isso deveria ser, no meu
entender, e insisto em pleitear, objeto de decisão de
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V. Exª, como foi, aliás, na Câmara, objeto de decisão
do então Presidente Marco Maia.
O segundo ponto que queria ressaltar é o seguinte: em relação à medida provisória que trata das
desonerações, se ela perder eficácia, ela pode ser reeditada no dia seguinte, porque ela foi editada no ano
passado, na sessão legislativa anterior, em 2012. Não
haverá descumprimento da Constituição.
Em relação à medida provisória que trata das
contas de energia, fica valendo, a proposta feita pelo
Senador Cássio Cunha Lima e referendada por toda
a nossa bancada.
O Dia de São João, meu caro Líder Pimentel,
cai numa segunda-feira, não vai criar, não deve criar,
problema maior à tramitação na Câmara.
Terceiro ponto: quando se fala “comissão especial
demora, a Câmara demora”, não estamos falando de
entidades abstratas, que existem no planeta Saturno.
Estamos falando de comissão que é organizada com
base na proporcionalidade existente no Congresso
Nacional onde o Governo tem esmagadora maioria.
Então, se há responsabilidade – a responsabilidade
por tocar as coisas, por fazê-las avançarem, trocar relator, substituir membros de comissão, fazer com que
os prazos sejam respeitados –, essa responsabilidade é do Governo, que tem a maioria nesta Casa e na
Câmara dos Deputados. Uma maioria avassaladora.
De modo que é preciso também se dizer que,
em relação a cumprimento de prazos, em relação à
desfuncionalidades, há um responsável, que é o Governo que, em vez de se valer do processo legislativo
normal, inclusive avocando os projetos com urgência
constitucional, resolve editar medida provisória atrás
de medida provisória, umas atrapalhando as outras,
umas prejudicando outras, umas revogando outras, de
tal forma que já não se sabe mais onde estamos, em
que mundo jurídico estamos vivendo.
Creio que a decisão de V. Exª, Sr, Presidente, é
um freio de arrumação nesse processo, é parâmetro
claro, a partir do qual os demais atores que estão presentes nesse processo político vão tomar as suas devidas cautelas para que não volte a se repetir o episódio
de hoje, para o qual – repito – há solução.
A proposta do Senador Cássio Cunha Lima está
posta e a MP das desonerações pode ser reeditada
no dia seguinte à perda da sua eficácia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
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primeiro, para agradecer a V. Exª por ter respondido à
nossa questão de ordem.
Segundo, para também colocar a V. Exª que creio
que, na condição de Presidente do Congresso, tendo
em vista que houve uma decisão do Supremo com
relação ao rito de medidas provisórias e que a decisão do Supremo não estabelece uma regulação para
o prazo da comissão, na atribuição de Presidente do
Congresso, V. Exª poderia dar um passo adiante no
fortalecimento do Congresso e no fortalecimento do
Senado da República, regulamentando o prazo que
a comissão pode ficar com as medidas provisórias.
Creio que, dessa forma, V. Exª daria mais um passo.
Nós estamos há um ano e meio esperando que
a Câmara dos Deputados delibere sobre a PEC do
Presidente Sarney, que tratou do rito da medida provisória, que foi aprovada por unanimidade no Senado
da República e que, há um ano e meio, aguarda numa
gaveta, como foi dito aqui pelos demais Senadores.
Creio que V. Exª, como Presidente do Congresso,
pode regular isso, porque o Supremo não invadiu essa
competência legislativa. Na atribuição da competência
de Presidente do Senado, V. Exª poderia regular isso,
o que evitaria outras situações como a que nós vivemos no dia de hoje.
Agradeço mais uma vez, porque creio que, desta
feita, isso está esclarecido – e com uma jurisprudência pela decisão de V. Exª –, para que saibamos, de
uma vez por todas, que, chegada a MP, começa-se a
contar a partir do dia seguinte, incluindo o último dia
de validade da MP.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria dizer que eu concordo inteiramente com o Senador Eduardo Braga, porque a decisão do Supremo foi exatamente a de retirar o prazo
da comissão mista. Essa foi exatamente a decisão do
Supremo Tribunal Federal. Porque o art. 5º da Resolução
dizia o seguinte: “A comissão terá prazo improrrogável
de 14 dias”, e o Supremo entendeu esse artigo como
inconstitucional, ou seja, retirou o prazo. A exorbitância
dos 102 dias da 605 acontece exatamente em função
da decisão do Supremo Tribunal Federal.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Presidente...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Apenas para complementar a colocação de V. Exª.
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Todos sabemos que a decisão do Supremo foi
além dos 14 dias. É que a comissão não se reunia,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu sei.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– A comissão agora se reúne. Só que ela se reúne e
fica 116 dias para poder aprovar um parecer.
Portanto, a mim, parece-me que a contribuição
que podemos trazer a esse fortalecimento correto do
Congresso Nacional e do Senado da República... E não
vejo contradição com a decisão do Supremo. O que o
Supremo estabeleceu foi considerar inconstitucional
um artigo que estabelecia prazos de uma comissão
que não se reunia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sem dúvida. A decisão (Fora do microfone.) ampliou a competência do Senado, porque
exigiu que a comissão mista se reunisse.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Perfeitamente. Daí, na competência do Presidente
do Senado, a meu juízo (Fora do microfone.), salvo
outra interpretação, data venia, V. Exª poderia dar
mais um passo no fortalecimento, tendo em vista que
estamos, há um ano e meio, esperando a aprovação
pela Câmara do rito.
E V. Exª pode, a meu juízo, estabelecer o prazo
para que a Comissão delibere. Que não seja o de 14
dias, mas que seja o prazo constitucional, de 46 dias,
quando obrigatoriamente a medida provisória deveria
trancar a pauta da Casa em que está tramitando.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Na mesma...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Obviamente, esse é o parâmetro constitucional, para
que V. Exª estabeleça prazo, para que a Comissão Especial possa deliberar, emitir seu relatório, obedecendo
à Constituição da República.
Aí acabaríamos com esse vácuo que existe no
prazo para a Comissão Mista deliberar o relatório, o
que resolveria, sem nenhuma dúvida, boa parte dos
nossos problemas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Outra informação...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... que julgo importante dar ao Senado Federal é a de que a Medida Provisória nº 605 foi
editada no dia 24/01, portanto, antes de começar a
sessão legislativa...
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... em pleno recesso do Senado Federal.
Eu quero reiterar a decisão tomada anteriormente, dizer que acolho o recurso que foi...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Isso é relevante.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – AM) – O
que V. Exª está colocando é muito relevante, Sr. Presidente. Essa interpretação de que o 24 de janeiro é da
sessão deliberativa anterior é muito relevante.
Aí concordo com V. Exª em que podemos, sim,
aplicar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Todas as informações que foram dadas aqui são relevantes para o propósito de que foi o
Executivo que editou a medida provisória.
O Executivo, diante dessa impossibilidade, tem
todos os meios para editar uma medida provisória e
resolver o problema.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MS) – Sr.
Presidente, permita-me. Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Uma solução no Legislativo? Aí se entraria no campo sobre se a solução foi patrocinada pelo
Governo, pela oposição. Eu acho que isso limitaria um
pouco a competência constitucional que o Poder Executivo tem de editar medida provisória.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MS) –
Permita-me, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MS) – A
medida provisória foi editada em que dia?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – No dia 24 de janeiro.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MS) – Vinte e quatro de janeiro.
A Constituição, no art. 44, parágrafo único, fala
em legislatura. São quatro anos. O art. 57, que foi mudado, fala em sessão legislativa.
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A sessão legislativa se divide em dois períodos
legislativos. A sessão legislativa começa no dia 2 de
fevereiro, salvo... A sessão legislativa é isso – está no
art. 57, caput, da Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MS) – Esse
art. 57 tem de ser combinado com o art. 62 da Constituição, quando se fala em sessão legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MS) – Com
todo o respeito àqueles que pensam em contrário, mas
na Constituição a regra é clara, como diz o cidadão,
o árbitro de futebol.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E ainda fala em reedição, e nós não
estamos defendendo a reedição da medida provisória.
Eu queria decidir, conforme anteriormente anunciado, e dizer que acolho o recurso da decisão da Mesa
e desta vez, pela evidente falta de quórum – na outra
vez, nós ouvimos o Plenário – eu mando o recurso
para avaliação preliminar da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento que será
lido.
É lido seguinte:
REQUERIMENTO Nº 539, DE 2013
Requeiro, com fundamento no art. 222 do Regimento Interno, VOTO DE APLAUSO ao Centro
dos Trabalhadores da Amazônia – CTA pela
comemoração dos trinta anos de sua criação
e pelo trabalho desenvolvido neste período,
visando à melhoria da qualidade de vida das
populações que vivem na floresta.
Justificação
O Centro dos Trabalhadores da Amazônia – CTA,
criado em 28 de maio de 1983, é uma instituição não
governamental, sem fins lucrativos, considerada de
utilidade pública nos níveis municipal, estadual e nacional, que desenvolve, desde a sua criação, ações no
sentido de contribuir na formação de lideranças nos
aspectos cultural, político, social e técnico ambiental
para melhorar a qualidade de vida das populações que
vivem na floresta.
Um dos marcos do trabalho do CTA foi a implantação do Projeto Seringueiro, uma proposta de educação
e saúde adaptada às comunidades extrativistas. Este
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projeto recebeu em 1995 o primeiro lugar no premio
Itaú UNICEF na categoria Formação Continuada de
Professores. Chico Mendes foi a principal liderança
desse movimento cujo trabalho aglutinou forças em
defesa de causas socioambientais.
Até os dias atuais o CTA continua os seus trabalhos, desenvolvendo ações de organização comunitária, de construção de políticas socioambientais para
o desenvolvimento local e estruturando programas de
formação para a população da floresta.
Pelo extraordinário trabalho desenvolvido pelo
CTA e por todos aqueles que, dentro da entidade,
contribuíram com a sua dedicação aos propósitos que
nortearam as ações implantadas, é mais do que justo o Senado Federal reconhecer a importância desta
entidade, aprovando voto de aplauso pelo transcurso
de seus 30 anos de criação.
Sala das Sessões, de maio de 2013. – Senador
Jorge Viana
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido seguinte:
REQUERIMENTO Nº 540, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos, a nova diretoria
da União Nacional dos Legisladores e Legislativos
Estaduais – UNALE, bem como seja encaminhado o
referido voto ao novo Presidente deputado Estadual
Venâncio Fonseca (PP/SE), no seguinte endereço:
SGAS 902 - Ed. Athenas - Entrada C - Salas 120 a
131. CEP: 70390-020 - Asa Sul – Brasília/DF.
Justificação
A União Nacional dos Legisladores e Legislativos
Estaduais – UNALE elegeu, no último dia 24 de maio,
sua nova Diretoria para o biênio 2013-2014. O deputado estadual Venâncio Fonseca (PP/SE) foi eleito,
por aclamação para presidir a Entidade. Ele substitui
Artagão Júnior (PMDB/PR), que agora é o tesoureiro.
O deputado Venâncio tem como grande desafio
para sua gestão um novo Pacto Federativo, que entre
outros itens discute a redução dos juros das dívidas
dos Estados com a União. O deputado Sérgio Leite
(PT/PE) é o 1º vice-presidente. José Luís Tchê (PDT/
AC) será o secretário geral na gestão. Para o deputado a gestão será guiada pelo espírito de continuidade
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de um trabalho bem feito e que vem rendendo resultados ao país.
A UNALE reúne em torno de objetivos comuns todos os parlamentares estaduais e todos os legislativos
estaduais do País. A preservação dos valores democráticos, o fortalecimento do federalismo, o aprimoramento do Poder Legislativo Estadual são alguns dos
princípios que norteiam a UNALE. É uma entidade que
veio para ficar, assumir desafios e cumprir um grande
papel no cenário político nacional. É uma entidade que
busca manter um diálogo permanente com as demais
instituições e com a sociedade em geral.
Parabéns a nova Diretoria da UNALE e desejamos muito sucesso nesse próximo Biênio!!!
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 541, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de Congratulações e Aplausos, a equipe de
futebol do município de Manacapuru, Estado do Amazonas, o Princesa do Solimões, que conquistou seu
primeiro título na história do Campeonato Amazonense de Futebol no dia 26 de maio de 2013, bem como
seja encaminhado o referido voto ao seu Presidente:
Holofernes Leite e ao Técnico: Marquinhos Piter, no
seguinte endereço: Estádio Olímpico Municipal Gilberto Mestrinho - Avenida Getúlio Vargas 134 - CEP:
69400-000. Manacapuru/AM.
Justificação
A equipe Princesa do Solimões Esporte Clube é
um clube brasileiro de futebol, da cidade de Manacapuru, no estado do Amazonas. Um dos primeiros clubes do interior a disputar o Campeonato Amazonense
de futebol, o Princesa é hoje ao lado do Penarol, de
Itacoatiara, o clube mais tradicional do interior. Já chegou a final do estadual em duas oportunidades (1995
e 1997), sendo vice-campeão nas duas.
A espera foi longa. Após 41 anos, e de forma sofrida, o Princesa do Solimões conquistou seu primeiro título na história do Campeonato Amazonense de
Futebol. O time de Manacapuru assegurou o inédito
‘’caneco’’ após vencer o Nacional-AM na disputa de
pênaltis, no estádio Gilbertão. Após nove cobranças,

Quarta-feira 29

541

30953

o atacante Leonardo, que havia marcado o segundo do Nacional no tempo regulamentar, chutou fraco
para a defesa de Luis Paulo. O zagueiro Marraquete
converteu a penalidade, com categoria, e fez a festa
da torcida local.
A torcida do Princesa do Solimões tem atualmente
uma das melhores médias do Campeonato Amazonense, sempre acompanha o time quando joga na capital.
Em Manacapuru, recebe sempre a torcida adversária
com cortesia e hospitalidade, não se registrando até
hoje nenhum caso de briga envolvendo torcedores. No
“Gilbertão”, a torcida lota o estádio e empurra o time
com cantos, foguetes e bandeiras. Um fato curioso
também é que em alguns jogos a torcida do princesa
coloca sua faixa bem na frente da arquibancada onde
estão os torcedores visitantes. O clube atualmente tem
cinco torcidas organizadas
Parabéns Princesa do Solimões por deixar Manacapuru em festa!
Sala das Sessões, 28 de maio de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
REQUERIMENTO Nº 542, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, ao Senhor Júlio José
Araújo Junior, que foi eleito o novo Procurador-chefe
do Ministério Público Federal (MPF-AM) e, bem como
seja encaminhado o referido Voto no seguinte endereço: Avenida André Araújo, 358 – Aleixo – 69.060-00
Manaus/AM.
Justificação
Há um ano atuando no Ministério Público Federal
(MPF) no Amazonas, o paulista Júlio José Araújo Júnior
assumiu no dia 3 de Maio o cargo de procurador-chefe
do órgão com a missão de expandir a atuação do MPF
para os municípios do interior do Estado.
O procurador deve ficar no cargo até setembro,
com possibilidade de permanecer por mais dois anos.
Aos 29 anos, Araújo Júnior tem atuação voltada para
o meio ambiente e questões indígenas, mas afirma
que os crimes de improbidade e desvio de recursos
públicos, algumas das principais demandas do MPF,
terão atenção especial durante sua gestão.
Júlio José Araujo Junior é graduado em Direito
pela Universidade de São Paulo. Foi servidor do Ministério Público Federal em São Paulo, Procurador Federal
em Osasco e Santo André (SP) e Juiz Federal no Rio
de Janeiro, antes de iniciar a carreira de Procurador da
República, no ano passado. Atua no Amazonas desde
junho de 2012, perante o 5º Ofício Cível, que cuida dos
povos indígenas e populações tradicionais.
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A solenidade de posse do novo Procurador, que
está há apenas 11 meses em Manaus e escolheu o
Amazonas para iniciar a carreira, foi simbólica. Abriu
mão da deferência de autoridades políticas e foi prestigiado por líderes comunitários e de movimentos sociais
e indígenas. Julio Araujo afirma que a prioridade da
gestão dele será sair do gabinete para que a população saiba que pode contar com a atuação do Ministério
Público na resolução dos problemas.
Parabéns Júlio José Araújo Junior que o Senhor
enfrente com muita sabedoria e ação esse grande desafio na sua carreira!.
Sala das Sessões, 28 de maio de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO Nº 543, DE 2013
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de Voto
de Pesar pelo falecimento da radialista Lana Micol Cirino Fonseca, bem como seja encaminhada o referido
Voto aos seus familiares e amigos, em nome de seu
pai Moisés Fonseca, nos seguintes endereços: Avenida
L ou Rua da Prosperidade, Qd. B, casa 14 – Condomínio Álvaro Neves – CEP: 69042-220 Manaus-AM e
na Rua T2, nº 23 – Bairro das Comunicações – CEP:
69640-000 Tabatinga/AM.
Justificação
A Polícia Civil do Amazonas está investigando
os responsáveis pela morte da gerente da Rádio Nacional no município de Tabatinga, Lana Micol Cirino,
de 30 anos. A cidade é a 1.116 km de Manaus. Ela
foi assassinada com três tiros na cabeça no dia 26 de
Maio de 2013 na frente da filha de sete anos.
Lana foi abordada, no momento em que entrava em
casa, por dois homens não identificados que estavam
em uma motocicleta. Segundo testemunhas, o carona
da motocicleta disparou pelo menos oito vezes contra
a radialista. Ela chegou a ser levada para o Hospital de
Guarnição do Exército, mas não resistiu aos ferimentos.
Uma investigação preliminar da Delegacia de Tabatinga classificou o crime como “execução encomendada”. Não houve tentativa de roubo nem agressão.
Ela estava com o namorado e a filha, mas nenhum
deles foi atingido.
Em Tabatinga, Lana atuava na produção de programas da Rádio Nacional e também trabalhava como
locutora da emissora há mais de cinco anos e era
coordenadora na empresa Empresa Brasil de Comunicação - EBC, estudou na Escola Estadual Duque
de Caxias e na instituição de ensino Universidade do
Estado do Amazonas.
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Sua voz marcante encantava a todos os ouvintes
dos programas, iniciou sua carreira muitos cedo ao
lado de seu pai Moisés Fonseca, nas rádios da cidade
de Tabatinga e Letícia, na Colômbia. Lana deixou um
grande legado no que se refere à forma de fazer rádio
na fronteira. A radialista deixa dois filhos.
Perdemos uma grande comunicadora. Neste momento de perda e dor, transmito meus sentimentos a
seus familiares e amigos!.
Sala das Sessões, 28 de maio de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
REQUERIMENTO Nº 544, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, a amazonense Sheislane Hayalla, que foi eleita Miss Brasil Globo 2013 é
bem como seja encaminhado o referido voto no seguinte endereço: Agencia By Salignac: Rua Doutor Almínio 207. Bairro: Centro CEP: 69005-200. Manaus/AM.
Justificação
A amazonense Sheislane Hayalla foi eleita Miss
Amazonas Globo 2013 no último dia 25 de Maio, no
salão azul do Hotel Nacional, em Brasília (DF). Além do
título nacional, a representante do Amazonas também
conquistou o título de melhor traje típico confeccionado pelo artista Werner Botelho, com o tema: “Deusa
Amazônica a protetora da Fauna e Flora”.
A próxima etapa será a preparação para representar o Brasil no Miss Globo Internacional, que este
ano acontece na Turquia. Com 21 anos, a moradora
do bairro da Redenção e é estudante de biologia, foi
coordenada por Fernando Salignac e foi coroada vestindo um traje de noite vermelho, idealizado e executado
pelo estilista amazonense André Estevão.
O Miss Brasil Globo é um concurso de beleza
realizado anualmente no Brasil, no intuito de eleger,
entre as representantes de cada Estado, uma que represente a beleza da mulher brasileira e que possa
disputar o título de mais bela do planeta no Miss Globo Internacional.
O Amazonas só havia vencido a etapa nacional
em 2003 com Priscilla Meirelles e 2005 com Gabrielle
Costa. O Miss Globo Internacional, concurso para o qual
Sheislane irá participar, foi criado em 1988, entretanto
o Brasil só começou a participar em 1994.
Parabéns Sheislane Hayalla - Miss Brasil Globo por representar com tamanha beleza o estado do
Amazonas!.
Sala das Sessões, 28 de maio de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência encaminhará os votos
solicitados.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido seguinte:
REQUERIMENTO Nº 546, DE 2013
Requeiro nos termos do artigo 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, autorização para desempenhar missão oficial na Alemanha, com ônus para a
Casa, no período de 06 a 08 de junho de 2013, para
participar do 1° GLOBE Natural Capital Summit, Berlin – Alemanha.
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do
art. 39, I, do Regimento Interno, que estarei ausente
do País no período de 05 a 09 de junho deste ano.
Sala das Sessões, de Junho de 2013. – Senador João Capiberibe, PSB/AP.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido vai
à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido seguinte:
REQUERIMENTO N° 547, DE 2013
Solicita informações ao senhor Ministro da
Justiça, José Eduardo Cardozo, acerca das
apurações do boato sobre o fim do Programa
Bolsa Família.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Sr. Ministro da Justiça, José Eduardo
Cardozo, as seguintes informações acerca das apurações do boato sobre o fim do Programa Bolsa Família,
que começou no último dia 18 de maio e levou milhares
de pessoas às agências lotéricas e da Caixa Econômica Federal (CEF) em diversos Estados:
O Ministério da Justiça já tem alguma indicação
sobre o que teria motivado o boato sobre o fim do
Bolsa Família?
Vossa Excelência poderia identificar os tipos penais porventura cometidos nesse episódio?
Já há alguma identificação dos responsáveis pela
onda de boatos?
Vossa Excelência poderia confirmar se os referidos boatos partiram de uma empresa de telemarketing
com sede no Rio de Janeiro?

MAIO
DE 2013
Maio de 2013

Em caso afirmativo, Vossa Excelência saberia
informar como essa empresa teria obtido acesso aos
números de telefones dos inscritos no Programa Bolsa Família?
Vossa Excelência acredita em motivação política
para a onda de boatos?
Vossa Excelência ratifica as declarações do Presidente Nacional do PT, Sr. Rui Falcão, que classificou
o episódio como um ato de “terrorismo eleitoral”?
As investigações promovidas por Vossa Excelência podem confirmar a tese da Ministra dos Direitos
Humanos, Maria do Rosário, que responsabilizou a
oposição pela onda de boatos?
Vossa Excelência considera, em suas investigações, a possibilidade de os tumultos terem sido motivados pela decisão da Caixa Econômica Federal de
antecipar o pagamento dos benefícios do programa
Bolsa Família?
As investigações em curso pretendem apurar
alguma falha que possa ter ocorrido nas operações
envolvendo o pagamento dos benefícios no âmbito
da CEF?
A área operacional da CEF tinha autonomia para
fazer o pagamento antecipado do benefício?
Ao permitir, que saques antecipados fossem realizados, a CEF abasteceu seus caixas eletrônicos?
Justificação
No último dia 18 de maio, milhares de beneficiários
do Programa Bolsa Família, em 13 estados, invadiram
agências lotéricas e da Caixa Econômica Federal para
sacar dinheiro, motivados pela informação sobre o fim
do Programa.
Muitas declarações infelizes foram feitas após
os acontecimentos, especialmente por membros do
Governo e do Partido dos Trabalhadores, que atribuíram os boatos a um possível “terrorismo eleitoral” ou
a uma denominada “central de notícias da oposição”.
Portanto, o presente requerimento tem como objetivo esclarecer os fatos acima relatados e buscar as
informações pertinentes sobre as providências tomadas e os resultados obtidos até o momento.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2013. – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
(À mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do
Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa
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Nacional.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há sobre a mesa o Ofício nº 60, de
28 de maio de 2013 – referente ao Requerimento nº
439, de 2013, aprovado no dia 15 de maio de 2013
–, do Senador Antonio Carlos Valadares, por meio do
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qual comunica que o “Seminário para o Desenvolvimento Regional da Amazônia”, que seria realizado
no dia 24 de maio de 2013, foi adiado para o dia 13
de junho de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao arquivo.
É o seguinte o Ofício:
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Of. GSACV nº 60/2013
Brasília, 28 de maio de 2013
Assunto: Referente ao Requerimento nº 439/2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, após cumprimentá-lo, que em virtude de ajuste da agenda do Ministro de
Estado da Integração Nacional, Excelentíssimo Senhor
Fernando Bezerra o “Seminário para o Desenvolvimento Regional da Amazônia que seria realizado no dia
24 p.p, na cidade de Macapá, Estado do Amapá, foi
aditado para o dia 13 de junho de 2013, em atenção
ao Ofício nº 52/2013, cópia em anexo assinado pelo
Senador João Capiberibe, PSB/AP.
Comunico ainda que referido seminário contaria
com a minha presença, conforme Requerimento nº
439/13, aprovado pelo Plenário do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência meus protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por meio do Ofício nº 81, Relatório de Viagem
do Senador Roberto Requião, referente ao Requerimento nº 235, de 2013, de missão, por meio do qual
representou o Brasil, como membro do Parlamento do
Mercosul, no Processo Eleitoral Paraguaio, no período
de 19 a 22 de abril de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao arquivo.
É o seguinte o Expediente:
Ofício no 81/2013
Brasília, 28 de maio de 2013
Assunto: Relatório de Viagem Observação das Eleições do Paraguai
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência o Relatório de minha
participação na Missão Parlamentar de Observação
das Eleições do Paraguai, realizada em abril de 2013,
contendo um resumo de eventos em que participei e
autoridades contatadas.
Na certeza da atenção de Vossa Excelência ao
documento em apreço, renovo-lhe votos de estima e
consideração.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
PMDB/PR.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa, como membro
suplente, o Deputado Diego Andrade, em substituição
ao Deputado Heuler Cruvinel, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 613, de 2013, conforme o Ofício nº 623 de 2013, da
Liderança do PSD na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
Of. no 623/13/PSD

Brasília, 27 de maio de 2013
Assunto: Indicação de Parlamentar do PSD para
compor Comissão Mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico o Deputado Diego Andrade (PSDB-MG) para compor a Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória no 613, de 2013, na condição de Suplente, em
substituição ao Deputado Heuler Cruvinel (PSD-GO).
Neste 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.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designou para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 615, de 2013:
– como membro titular, o Deputado Jorge Corte Real, em substituição ao Deputado Jovair Arantes,
e, como membro suplente, o Deputado José Chaves,
em substituição ao Deputado Antonio Brito, conforme
o Ofício nº 247, de 2013, da Liderança do PTB na
Câmara dos Deputados.
– como membros titulares, os Deputados Josias
Gomes e Paulão, em substituição, respectivamente,
aos Deputados José Guimarães e Valmir Assunção, e,
como membros suplentes, os Deputados Odair Cunha
e Ricardo Berzoini, em substituição, respectivamente,
aos Deputados Sibá Machado e Luiz Couto, conforme
o Ofício nº 466, de 2013, da Liderança do PT na Câmara dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados ao processado da matéria.
São os seguintes os ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa:
– como membros titulares, os Deputados João
Arruda e Benjamin Maranhão, em substituição,
respectivamente, aos Deputados Marcelo Castro e Eduardo Cunha; e, como membros suplentes, os Deputados Marcelo Castro e Renan
Filho, em substituição, respectivamente, aos
Deputados Darcísio Perondi e Edinho Araújo,
para integrarem a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 615,
de 2013, conforme os Ofícios nºs 601, 602 e
604 de 2013, da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.
– como membro titular, o Deputado Osmar
Serraglio, em substituição ao Deputado Marcelo Castro, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 614, de 2013, conforme o Ofício nº 603
de 2013, da Liderança do PMDB na Câmara
dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os ofícios:
Of. nº247/2013
Brasília, 27 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Jorge Corte Real (PTB/PE), na qualidade de titular,
em substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes
(PTB/GO); e, na qualidade de suplente o Senhor Deputado José Chaves (PTB-PE), em substituição ao
Senhor Deputado Antonio Brito (PTB/BA), para compor a Comissão Mista sobre a MP nº 615/2013, 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 nº 12.783, de 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”.
Aproveito o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
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Of. nº 466/GAB – LidPT
Brasília, 28 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa excelência,
para indicar como membros titulares os Deputados
Josias Gomes (PT/BA) e Paulão (PT/AL), e como
membros suplentes os Deputados Odair Cunha (PT/
MG) e Ricardo Berzoni (PT/SP) para a Comissão Mista
destinada a analisar a MP nº 615/13, que “autoriza o
pagamento de subvenção econômica aos produtores
da safra 2011/2012 da 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 pagamentos e as
instituições de pagamento, integrantes do Sistema de
Pagamentos Brasileiro – SPB; altera a Lei nº 12.783, de
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”.
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa:
– como membros titulares, os Deputados João
Arruda e Benjamin Maranhão, em substituição, respectivamente, aos Deputados Marcelo Castro e Eduardo
Cunha; e, como membros suplentes, os Deputados
Marcelo Castro e Renan Filho, em substituição, respectivamente, aos Deputados Darcísio Perondi e Edinho
Araújo, para integrarem a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 615, de 2013,
conforme os Ofícios nºs 601, 602 e 604 de 2013, da
Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.
– como membro titular, o Deputado Osmar
Serraglio, em substituição ao Deputado Marcelo Castro, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 614, de 2013, conforme o Ofício nº 603
de 2013, da Liderança do PMDB na Câmara
dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os ofícios:
Of/GAB/I/nº 601
Brasília, 28 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
João Arruda passa a integrar, na qualidade de Titular,
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a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer
à Medida Provisória nº 615/2013, que “Autoriza o pagamento de subvenção econômica aos produtores
da safra 2011/2012 de cana-de-açucar e de etanol
da região Nordeste e o financiamento da renovação e
implantação de canaviais com equalização de taxas
de juros; dispõe sobre os arranjos de pagamento e as
instituições de pagamento integrantes do Sistema de
Pagamentos Brasileiro – SPB; altera a Lei nº 12.783,
de 11-1-2013, 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”, em
substituição ao Deputado Marcelo Castro.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
Of./GAB/I/nº 602
Brasília, 28 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados
Marcelo Castro e Renan Filho passam a integrar, na
qualidade de Suplente, a Comissão Mista destinada a
apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 615/2013,
que “Autoriza o pagamento de subvenção econômica
aos produtores da safra 2011/2012 de cana-de-açucar
e de etanol da região Nordeste e o financiamento da
renovação e implantação de canaviais com equalização de taxas de juros; dispõe sobre os arranjos de pagamento e as instituições de pagamento integrantes
do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB; altera a
Lei nº 12.783, de 11-1-2013, 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”, em substituição aos Deputados Darcísio
Perondi e Edinho Araújo.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
Of./GAB/I/nº 603
Brasília, 21 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Osmar Serraglio passa a integrar, na qualidade de
Titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar
parecer à Medida Provisória nº 614/2013, que “Altera
a Lei nº 12.772, de 28-12-2012, que dispõe sobre a
estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal; altera a Lei nº 11.526, de 4-10-2007;
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e dá outras providências.”, em substitui ao Deputado
Marcelo Castro.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha Líder do PMDB.
Of./GAB/I/nº 604
Brasília, 28 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Benjamin Maranhão passa a integrar, na qualidade de
Titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 615/2013, que “Autoriza o
pagamento de subvenção econômica aos produtores da
safra 2011/2012 de cana-de-açucar e de etanol da região Nordeste e o financiamento da renovação e implantação de canaviais com equalização de taxas de juros;
dispõe sobre os arranjos de pagamento e as instituições
de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos
Brasileiro – SPB; altera a Lei nº 12.783, de 11-1-2013,
para autorizar a União e 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”, em minha substituição.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa, como membro
suplente, o Deputado Weliton Prado, em substituição
ao Deputado Odair Cunha, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 615, de 2013, conforme o Ofício nº 478, de 2013,
da Liderança do PT na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
Of. nº 478/GAB – LidPT
Brasília, 28 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência,
para indicar, como membro suplente o Deputado Welton Prado (PT/MG) em substituição ao Deputado Odair
Cunha (PT/MG) para a Comissão Mista destinada a
analisar a MP nº 615/13, 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 pagamentos e as instituições de pagamento integrantes do Sistema de Pa-
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gamentos Brasileiro – SPB; altera a Lei nº 12.783, de
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”.
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 616, do Senador Valdir Raupp, referente ao Requerimento nº 245, de 2013, de missão, por
meio do qual relata participação de diligência promovida pela Subcomissão para Acompanhar a Execução
das Obras de Belo Monte, nas cidades de Altamira e
Vitória do Xingu – Pará, nos dias 4 e 5 de abril de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Of. GSVR nº 616/2013
Brasília, 28 de maio de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, dirijo-me a
Vossa Excelência, para informar-lhe que, conforme
o Requerimento nº 245, de 2013, estive nos dias 4 e
5 de abril nas cidades de Altamira e Vitória do Xingu
(PA), participando de diligência promovida pela Subcomissão para Acompanhar a Execução das Obras
de Belo Monte.
Na ocasião, verificamos in loco, o andamento
das obras da construção da usina.
Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito, por oportuno, para renovar a Vossa Excelência
minhas expressões de consideração e respeito.
Atenciosamente, – Senador Valdir Raupp, PMDB/RO.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 617, do Senador Valdir Raupp, referente ao Requerimento nº 358, de 2013, de missão,
por meio do qual relata visita ao Parlamento de Cuba,
por indicação do Presidente desta Casa, no período
de 28 de abril a 2 de maio de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício:
Of. GSVR Nº 617/2013
Brasília, 28 de maio de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, dirijo-me a
Vossa Excelência, para informar-lhe que, conforme
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o Requerimento nº 358, de 2013, como integrante da
comitiva do Senado Federal, visitei o país de Cuba
entre os dias 28 de abril a 2 de maio do corrente ano.
Naquele país, participei, a convite da Assembleia Nacional Del Poder Popular de La República
de Cuba, das celebrações do dia 1º de maio e intercâmbio entre os Parlamentos das duas Nações.
Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito, por oportuno, para renovar a Vossa Excelência
minhas expressões de consideração e apreço.
Atenciosamente, – Senador Valmir Raupp,
PMDB/RO.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 206, DE 2013
Altera a Lei n.º 9.504, de 30 de setembro
de 1997, que estabelece normas para as
eleições.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 10 da Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 10 ...........................................................
§ 3º Do número de vagas resultantes das regras previstas neste artigo, cada partido ou
coligação deverá obrigatoriamente, preencher
o mínimo de trinta por cento e o máximo de
setenta por cento das candidaturas registradas de cada sexo.
........................................................................
§ 6º A não observância do estabelecido no §
3º deste artigo acarretará a nulidade do pedido de registro das candidaturas do partido ou
coligação”. (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
No Brasil as mulheres conquistaram o direito
de voto somente em 1932, porém, poucas ousaram
se candidatar aos cargos legislativos e menos ainda
conseguiram fazer parte do time dos eleitos. Estamos
na 30ª posição no ranking de mulheres no Parlamento
no Continente Americano, segundo pesquisa da IPU
– Inter-Parliamentary Union.
Em 2010 menos de 12% dos eleitos, considerando todos os cargos em disputa, são mulheres.
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No entanto, o eleitorado brasileiro, naquele ano, era
composto majoritariamente por mulheres, isso considerando a exigência da Lei, que reserva o mínimo de
30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada
sexo. O índice de crescimento tem ficado abaixo do
esperado e longe do que já foi conquistado pelas mulheres de outros países que adotaram algum tipo de
política de cotas.
A norma que instituiu as cotas deixou brechas
que tem sido utilizada para driblar o comando legal.
Fala-se em reservar o mínimo de 30% e o máximo de
70% para cada sexo, possibilitando o entendimento de
que, se os candidatos homens não chegarem a ocupar
todos os 70%, os 30% da reserva feminina, embora
não ocupados por nenhuma mulher, continuarão “reservada”. Ou seja, basta um partido determinado não
preencher mais do que 70% das vagas, para driblar a
lei, ainda que nenhuma mulher se candidate.
A primeira mudança que propomos é a inclusão
da expressão “obrigatoriamente” e “candidaturas registradas”, ao § 3º do artigo 10 da Lei 9.504, de 30 de
setembro de 1997, informando que o percentual de
30% da cota deve ser efetivamente preenchido, pois
é contabilizado sobre as candidaturas registradas ao
final do processo da escolha.
A Lei “reserva” 30% das vagas para cada sexo
que tem representação minoritária. Como conseqüência, nenhum partido cumpriu a cota de 30% na média
nacional nos últimos pleitos.
Segundo dados do Centro Feminista de Estudos
e Assessoria – CFEMEA, de 2004 a 2012 a participação feminina para os cargos públicos é insignificante.
Em 2004 apenas 13% das mulheres que concorreram
ao cargo de vereadora conseguiram a cadeira, contra
87% dos homens eleitos em todo o país; Em 2008 o
percentual é alarmante, apenas 0,40% das mulheres
conseguiram a posição, contra 99% de homens. Para
as prefeituras, em 2004 apenas 7,5% das mulheres
se elegeram contra 92% de homens. Em 2012 apenas
10% contra 89%.
Na segunda mudança, estamos acrescentando
parágrafo novo ao artigo 10 da mesma Lei, estabelecendo uma sanção real para o não preenchimento das
cotas das candidaturas registradas que acarretará a
nulidade do pedido de registro das candidaturas do
partido ou coligação. Somente assim, teremos a certeza do efetivo cumprimento dessa norma, pois será do
interesse de todos os partidos executarem fielmente
aquela determinação.
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Diante disso é que solicitamos apoio dos senhores Parlamentares, para as alterações que propomos
na Lei nº 9.504/97.
Sala das Sessões, 28 de Maio de 2013. – Deputada Vanessa Grazziotin, PC do B/AM.
LEGISLAÇÃO CITADA
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece normais para as eleições
O VICE PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço
saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Disposições Gerais
....................................................................................
....................................................................................
Do Registro de Candidatos
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos
para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa,
Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, até
cento e cinqüenta por cento do número de lugares a
preencher.
§ 1º No caso de coligação para as eleições proporcionais, independentemente do número de partidos
que a integrem, poderão ser registrados candidatos até
o dobro do número de lugares a preencher.
§ 2º Nas unidades da Federação em que o número
de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados
não exceder de vinte, cada partido poderá registrar
candidatos a Deputado Federal e a Deputado Estadual
ou Distrital até o dobro das respectivas vagas; havendo
coligação, estes números poderão ser acrescidos de
até mais cinqüenta por cento.
§ 3o Do número de vagas resultante das regras
previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de
cada sexo. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009).
§ 4º Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a um, se
igual ou superior.
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§ 5º No caso de as convenções para a escolha
de candidatos não indicarem o número máximo de
candidatos previsto no caput e nos §§ 1º e 2º deste
artigo, os órgãos de direção dos partidos respectivos
poderão preencher as vagas remanescentes até sessenta dias antes do pleito.
....................................................................................
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(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 415,
de 2013, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, concluindo pelo
conhecimento e arquivamento do Aviso nº 73, de 2012.
A Presidência, em cumprimento à sua conclusão,
encaminha a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência comunica às Senhoras
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e aos Senhores Parlamentares que está cancelada a
sessão conjunta do Congresso Nacional convocada
para hoje, às vinte horas, no Plenário da Câmara dos
Deputados, destinada a comunicações da Presidência da Mesa do Congresso Nacional, leitura de vetos
presidenciais e demais expedientes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência comunica ao Plenário
que, uma vez findo o prazo fixado no parágrafo único
do art. 254 do Regimento Interno, sem interposição do
recurso ali previsto, determinou o arquivamento defi-
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nitivo do Projeto de Lei do Senado nº 387, de 2012
– Complementar, do Senador Cidinho Santos, que
estabelece sistema de premiação aos Municípios por
eficiência na aplicação de recursos públicos federais.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência recebeu, do Tribunal de
Contas da União, o Aviso nº 602, de 2013, na origem,
encaminhando cópia do Acórdão nº 1.149/2013, proferido nos autos do TC 013.299/2006-0, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, com
informações complementares ao Requerimento nº
661, de 2006, do Senador Alvaro Dias.
As informações foram juntadas ao processado
do Requerimento nº 661, de 2006, e encaminhadas,
em cópia, ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu os seguintes Ofícios de Ministros de Estado:
– Nº 45, de 27 de maio de 2013, do Ministro de
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da República, em resposta
ao Requerimento nº 171, de 2013, de informações, de autoria dos Senadores Aloysio Nunes
Ferreira e Randolfe Rodrigues.
– Nº 45, de 27 de maio de 2013, do Ministro de
Estado das Relações Exteriores, em resposta ao
Requerimento nº 56, de 2013, de informações,
de autoria do Senador Jorge Viana.
– Nº 605, de 23 de maio de 2013, do Ministro de
Estado do Trabalho e Emprego, em resposta ao
Requerimento nº 81, de 2013, de informações,
de autoria do Senador Walter Pinheiro.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos do Ministro de Estado de Minas e Energia:
– Nº 76, de 27 de maio de 2013, em resposta ao
Requerimento nº 74, de 2013, de informações,
de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
– Nº 78, de 27 de maio de 2013, em resposta ao
Requerimento nº 76, de 2013, de informações,
de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e
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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 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.
2
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.
3
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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4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
86, de 2011, tendo como primeira 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.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro 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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6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro 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.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 115, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatá-
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rio 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.
9
REQUERIMENTO Nº 316, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 316, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando voto de solidariedade ao Governo
dos Estados Unidos da América, em razão do
atentado sofrido no dia 15 de abril de 2013,
durante a Maratona de Boston, que vitimou 3
pessoas e deixou mais de 100 feridos.
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Parecer favorável, sob nº 394, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Alvaro Dias.
10
REQUERIMENTO Nº 476, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
476, de 2013, do Senador Renan Calheiros,
solicitando, em aditamento ao Requerimento
nº 848, de 2012, que a Comissão de Juristas
criada com a finalidade de realizar estudos e
propor atualização da Lei de Execução Penal
– LEP, seja composta por dezesseis membros
e tenha seu prazo prorrogado por mais cento
e vinte dias.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 23 horas e 39 minutos.)
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Ata da 84ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 29 de maio de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jorge Viana, Casildo Maldaner,
Anibal Diniz, da Srª Ana Amélia e do Sr. Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 7 minutos e
encerra-se às 19 horas e 53 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 418, DE 2013
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício“S” nº 14, de 2013 (nº
380/2013, na origem), da Procuradoria-Geral
da República que “Submete à apreciação
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do Senado Federal a indicação do Senhor
Vladimir Barros Aras para a composição do
Conselho Nacional do Ministério Público.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em votação secreta realizada em 29 de maio de
2013, apreciando o Relatório sobre o Ofício “S” nº 14,
de 2013, opina pela aprovação da escolha do nome
do Senhor Vladimir Barros Aras, para exercer o cargo
de Membro do Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos do art. 130-A, inciso II da Constituição
Federal, por 16 votos favoráveis e 2 votos contrários.
Sala da Comissão, 29 de maio de 2013. – Senador Vital do Rêgo , Presidente – Senador Magno
Malta, Relator.
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RELATÓRIO
Relator: Senador Magno Malta
Vem ao exame do Senado Federal a indicação,
pelo Procurador-Geral da República, do Senhor Procurador da República Vladimir Barros Aras, para integrar
o Conselho Nacional do Ministério Público, na vaga
destinada ao Ministério Público Federal, nos termos do
inciso II do art. 130-A da Constituição Federal, inserido
pela Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro
de 2004, a Reforma do Judiciário, e da Resolução nº
7, de 27 de abril de 2005.
Consoante o dispositivo constitucional acima referido, os membros daquele Conselho, a quem cabe o
controle externo do Ministério Público, serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta desta Casa, para
um mandato de dois anos, admitida uma recondução.
Cabe a esta Comissão, de acordo com a citada
Resolução nº 7, de 2005, e com o Ato nº 1, de 17 de
outubro de 2007, proceder à sabatina dos indicados.
Em obediência aos ditames dos mesmos diplomas
legais, o Senhor Vladimir Barros Aras encaminhou o
seu curriculum vitae, que passamos a resumir.
Sua Excelência nasceu em Salvador. Bacharelou-se em Direito pela Universidade Católica do Salvador
em 1992 e concluiu o Mestrado em Direito Público pela
Universidade Federal de Pernambuco em 2003, com a
dissertação O tratado europeu contra a cibercriminalidade e os crimes de informática no Brasil.
Procurador da República desde 2003, Sua Excelência também integrou os quadros do Ministério
Público do Estado da Bahia de 1993 a 2003.
O ilustre membro do Parquet tem vasta experiência docente, sendo, atualmente, Professor Assistente
de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito
da Universidade Federal da Bahia. Anteriormente, lecionou na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Faculdade de Tecnologia e Ciências de Feira
de Santana, no Centro Universitário Jorge Amado, em
Salvador, nas Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu
e nas Faculdades Integradas do Brasil, em Curitiba.
Além disso, foi também professor em diversos
cursos de especialização e pós-graduação.
O Procurador Vladimir Aras realizou diversos cursos e é autor de inúmeros textos técnicos e científicos,
nas áreas Direito e Processo Penal, Crime Organizado,
Lavagem de Dinheiro, Corrupção e Execução Penal,
tendo, também, proferido diversas palestras em eventos dessas áreas.
O indicado apresentou as declarações exigidas
pelo art. 5º da Resolução nº 7, de 2005, e pelo Ato nº
1, de 2007.
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Sua Excelência anexou, também, certidões que
demonstram regularidade fiscal, no âmbito federal,
estadual e municipal.
Na mesma direção, apresentou argumentação
escrita, apresentada de forma sucinta, em que demonstrou ter experiência profissional, formação técnica adequada, afinidade intelectual e moral para o
exercício da atividade.
Encontram-se, assim, atendidas todas as exigências dos dois diplomas legais para a instrução do
processo.
Diante do exposto, entendemos que os Senhores
Senadores integrantes da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania dispõem de suficientes elementos para deliberar sobre a presente indicação para o
Conselho Nacional do Ministério Público.
Sala da Comissão, 29 de maio de 2013. – Senador Vital do Rêgo , Presidente – Senador Magno
Malta, Relator,
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O parecer lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 551, DE 2013
Requeremos, nos termos do art. 154, combinado com o art. 199, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de Sessão Especial, no dia 5 de
agosto de 2013, em homenagem aos serviços prestados à democracia pela Família Mesquita, responsável
por um dos mais importantes grupos de comunicação
do País, sobressaindo-se o Jornal O Estado de São
Paulo, que faz parte da história do Brasil, por seu inabalável compromisso com a liberdade de expressão,
o que colocou, pela oitava vez, em 11 anos, como o
jornal mais admirado no estudo Índice de Prestígio
de Marca feito pelo Grupo Troiano de Branding para o
Meio & Mensagem.
Sala das Sessões
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 552, DE 2013
Solicita informações ao senhor Ministro da
Fazenda sobre a antecipação do pagamento
dos benefícios do Programa Bolsa Família
no mês de maio deste ano.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento
Interno do Senado Federal, solicito que seja o presente
requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Sr. Ministro
de Estado da Fazenda, para que este providencie junto
à Caixa Econômica Federal, as seguintes informações
acom-panhadas dos documentos comprobatórios:
1) Todos os tipos de comunicação oficial existentes entre o Presidente da Caixa Econômica
Federal e seus diretores ou qualquer outro tipo
de funcionários, relacionados a assuntos do
Programa Bolsa-Família no período de 1º maio
até o dia 25 de maio do corrente exercício;
2) Os estudos, pareceres ou qualquer outro
instrumento técnico que embasaram a decisão
de liberar, de uma só vez, na sexta-feira, dia
17, cerca de R$ 2 bilhões nas contas de todos
os beneficiários do Bolsa-Família;
3) Quando foi tomada a decisão, qual o colegiado que a aprovou e quais as pessoas (especificando a função de cada uma delas) que
sabiam desta decisão;
4) Informar se a Caixa Econômica Federal
contratou alguma empresa de Telemarketing
nos últimos cinco anos, qual a empresa (com
seu CNPJ), com que objetivo e qual o valor
do contrato.
Justif cação
No último dia 18 de maio, registrou-se uma verdadeira “corrida bancária” por parte das pessoas beneficiadas pelo programa Bolsa-Família. Tal movimentação foi gerada pela especulação de que o programa
iria encerrar-se. Obviamente, tal boato gerou pânico
nas famílias beneficiadas e caos no sistema da Caixa
Econômica Federal. Este fato é de enorme gravidade,
visto que além de atingir a vida de milhões de pessoas de forma extremamente injusta, causando-lhes
prejuízos irreparáveis, teve desdobramentos políticos
e administrativos também extremamente nebulosos.
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Em primeiro lugar, destaque-se que, apesar de ser
uma situação imprevista, os caixas eletrônicos encontravam-se abastecidos de recursos suficientes. Em segundo
lugar, a direção da Caixa Econômica Federal apresentou
versões diferentes para o ocorrido, na medida em que
suas falsas justificativas iam sendo desmentidas. Em terceiro lugar, uma ministra do governo chegou a afirmar
que a oposição estaria por trás dos fatos, tumultuando
com inverdades o ambiente político, no que se constatou
ser mais uma espécie de calúnia por parte da ministra.
Dentro deste contexto, torna-se essencial que
sejam obtidos os devidos esclarecimentos sobre como
ocorreu todo este movimento relacionado ao Bolsa-Família e, o Senado Federal, como ente político que
representa a Federação, não pode deixar que a história
fique simplesmente em um mero desentendido, ainda
mais em que os prin-cipais responsáveis buscam vergonhosamente se eximirem de suas responsabilidades.
Deste modo, somente com o envio dos documentos solicitados no presente requerimento é que
se poderá iniciar uma apuração mais fundamentada
dos fatos. Assim, constitucionalmente, preenchidos os
requisitos legais, este é o objetivo maior da presente
proposição legislativa.
Sala da Sessão, 29 de maio de 2013. – Senador
Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 207, DE 2013
Acrescenta os §§ 3 º e 4 º ao ar t. 37 da Lei
nº 6.015, de 31 de dez embro de 1973 (Lei
de Registros Públicos), para tornar obrigatória a exigência da apresentação de título
de propriedade autêntico para a outor ga
de mandato que tenha por objeto a alienação de bem, assim como impõe ao of cial
do cartório o dever de se abster de la vrar
mandato que tenha por objeto a alienação
de bem descrito em pr omessa ou instrumento de cessão de direitos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 37 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), passa
a vigorar acrescido dos seguintes §§ 3º e 4º, com a
seguinte redação:
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“Art. 37. .........................................................
.......................................................................
§ 3º Para a outorga de mandato que tenha por
objeto a alienação de bem, será necessária a
apresentação do título de propriedade autêntico, arquivando-se em cartório o mandato e as
cópias do título de propriedade e do documento
oficial de identidade do outorgante.
§ 4º O título de propriedade autêntico exigido
no § 3º deste artigo não abrange a promessa
ou o instrumento de cessão de direitos. Nesse
caso, o oficial do cartório deverá se abster de
lavrar mandato que tenha por objeto a alienação de bem descrito apenas em promessa ou
em instrumento de cessão de direitos.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justif cação
O objetivo desta proposição é o aprimoramento
da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de
Registros Públicos), por meio da inclusão de dispositivos normativos que impossibilitem a lavratura de procuração pública, com poderes de alienação nos cartórios de registro de títulos e documentos, sem a devida
comprovação da propriedade do bem a ser alienado
em nome do outorgante da procuração.
Percebe-se que, diante da lacuna normativa existente na legislação em vigor, a lavratura de procurações
públicas com poderes para a alienação de bens pode
ser feita livremente em nossos cartórios, a despeito da
inexistência de demonstração, clara e inequívoca, de
título autêntico de propriedade incidente sobre o bem
em nome do outorgante da procuração. Isso ocorre,
cotidianamente, nos cartórios de registro de títulos e
documentos públicos, a exemplo da lavratura de procurações públicas que têm por objeto transferir as
faculdades contidas em promessas ou instrumentos
de cessões de direitos sobre bens imóveis, nas quais
não é sequer cobrada a documentação comprobatória da propriedade do imóvel em nome do outorgante
da procuração.
Oferecemos, de fato, uma medida de grande
alcance e largo proveito para a sociedade, tendo em
vista que bastará aos cartórios exigir a apresentação
do título de propriedade autêntico para a lavratura de
procuração pública que tenha por objeto a alienação
de qualquer bem móvel ou imóvel, cujas cópias serão
arquivadas no próprio cartório.
Convencido, por tais razões, de que esta proposição significa um avanço ao fortalecimento do sistema
registral brasileiro, sedimentando na Lei de regência
a necessidade de comprovação da propriedade para
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a lavratura de procuração pública, esperamos contar
com o necessário apoio dos nossos ilustres Pares para
a aprovação da matéria.
Sala das Sessões, – Senador Alfredo Nascimento.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre os registr os públicos, e dá
outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da Escrituração e Ordem de Serviço
Art. 37. As partes, ou seus procuradores, bem
como as testemunhas, assinarão os assentos, inserindo-se neles as declarações feitas de acordo com a
lei ou ordenadas por sentença. As procurações serão
arquivadas, declarando-se no termo a data, o livro, a
folha e o ofício em que foram lavradas, quando constarem de instrumento público.
§ 1º Se os declarantes, ou as testemunhas não
puderem, por qualquer circunstâncias assinar, far-se-á
declaração no assento, assinando a rogo outra pessoa
e tomando-se a impressão dactiloscópica da que não
assinar, à margem do assento.
§ 2° As custas com o arquivamento das procurações ficarão a cargo dos interessados.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 208, DE 2013
Altera o § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742, de 7
de dezembro de 1993, que dispõe sobre a
organização da Assistência Social e dá outras providências, para dispor sobre o critério econômico e a forma de comprovação,
pelo benef ciário de prestação continuada
da assistência social, de insuf ciência de
meios para pr over a pr ópria manutenção
ou tê-la provida por sua família.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Dê-se ao § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742,
de 7 de dezembro de 1993, a seguinte redação:
“Art. 20. .........................................................
.......................................................................
§ 3º A incapacidade de a pessoa com deficiência ou a idosa prover a própria manutenção
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ou tê-la provida por sua família será presumida em relação às famílias cuja renda mensal
per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) de
salário-mínimo e deverá ser comprovada, na
forma do regulamento, em relação às famílias
cuja renda mensal per capita seja maior que
esse valor.
............................................................. ” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justif cação
A Constituição da República de 1988 garantiu
um benefício mensal de um salário mínimo à pessoa
com deficiência e ao idoso que comprove não possuir
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, na forma da lei. A Lei Orgânica
da Assistência Social (LOAS), ao regular o dispositivo,
em 1993, denominou-o benefício de prestação continuada e estabeleceu um critério objetivo para definir
se a pessoa com deficiência ou idosa é capaz de se
manter ou ser mantida por sua família: renda mensal
per capita inferior a ¼ do salário-mínimo (§ 3º do art.
20 da Lei nº 8.742/93, cuja redação foi mantida pela
Lei nº 12.435/2011).
A aplicação da lei mostrou-se problemática em
função do referido requisito financeiro, já que ele permite que situações de patente miserabilidade social
sejam consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. A questão foi
judicializada e chegou ao Supremo Tribunal Federal.
Em agosto de 1998, o Supremo Tribunal Federal
julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.232/DF proposta pelo Procurador-Geral
da República, que atacava o mesmo § 3º do art. 20
da Lei nº 8.742/93. O MPF encampou a tese de que
o dispositivo estabelece uma presunção juris et de
jure, a qual dispensa qualquer tipo de comprovação
da necessidade assistencial para as hipóteses de
renda familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo, mas que não exclui a possibilidade de comprovação, em concreto e caso a caso, da efetiva falta
de meios para que o deficiente ou o idoso possa
prover a própria manutenção ou tê-la provida por
sua família. O STF, porém, por maioria, considerou
inexistir restrição legal ao dispositivo constitucional
e declarou, à época, a constitucionalidade do § 3º
do art. 20 da LOAS.
No dia 18 de abril de 2013, porém, o Supremo
Tribunal Federal evoluiu em sua orientação jurisprudencial. Ao concluir o julgamento da Reclamação nº 4.374
e dos Recursos Extraordinários nº 567.985 e 580.963,
veio a declarar a inconstitucionalidade do mesmo § 3º
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do art. 20 da Lei nº 8.742/93, ainda que sem a pronúncia de nulidade do dispositivo e sem a modulação dos
efeitos de sua decisão. Deve, portanto, o Congresso
Nacional editar norma contendo novos critérios para
concessão do benefício, para que estejam de acordo
com o que dispõe o inciso V do art. 203 da Constituição da República:
Art. 203. A assistência social será prestada
a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem
por objetivos:
.......................................................................
V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência
e ao idoso que comprovem não possuir meios
de prover à própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família, conforme dispuser a lei.
O presente projeto busca estabelecer uma nova
regra que esteja em harmonia com o texto constitucional, sem excluir possíveis beneficiários que possam
comprovar a incapacidade econômica de se manter ou
ser mantido por sua família. A proposta que trazemos
à apreciação do Congresso Nacional prevê que, até
a faixa de renda per capita de ¼ de salário mínimo,
a incapacidade econômica seja presumida e o benefício seja pago pelo INSS sem a necessidade de um
procedimento comprobatório específico. Para famílias
com renda per capita maior que ¼ de salário mínimo,
propomos que a incapacidade econômica possa ser
comprovada mediante procedimento específico, a ser
definido em regulamento.
Dessa forma, cremos ser possível ter um instrumento que permita concretizar a vontade da Constituição, absorvendo a facticidade inerente ao fenômeno
jurídico, de modo que a lei esteja em consonância
com a exigência de concretização dos princípios
maiores da dignidade humana, da solidariedade social, da erradicação da pobreza e da assistência aos
desamparados.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Valadares.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
Art. 203. A assistência social será prestada a quem
dela necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social, e tem por objetivos:
....................................................................................
V – a garantia de um salário mínimo de benefício
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso
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que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família,
conforme dispuser a lei.
....................................................................................
LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993
Dispõe sobre a organização da Assistência
Social e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 20. O benefício de prestação continuada é a
garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com
deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais que comprovem não possuir meios de prover
a própria manutenção nem de tê-la provida por sua
família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e
enteados solteiros e os menores tutelados, desde que
vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)
§ 2º Para efeito de concessão deste benefício,
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei
nº 12.470, de 2011)
§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família
cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um
quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)
§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode
ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro
no âmbito da seguridade social ou de outro regime,
salvo os da assistência médica e da pensão especial
de natureza indenizatória. (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)
§ 5º A condição de acolhimento em instituições de
longa permanência não prejudica o direito do idoso ou
da pessoa com deficiência ao benefício de prestação
continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que
trata o § 2º, composta por avaliação médica e avaliação
social realizadas por médicos peritos e por assistentes
sociais do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.
(Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)
§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica assegurado,
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na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal
estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)
§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o
§ 3o deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento
do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)
§ 9º A remuneração da pessoa com deficiência
na condição de aprendiz não será considerada para
fins do cálculo a que se refere o § 3o deste artigo. (Inclído pela Lei nº 12.470, de 2011)
§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo,
para os fins do § 2o deste artigo, aquele que produza
efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído
pela Lei nº 12.470, de 2011)
LEI Nº 12.435, DE 6 DE JULHO DE 2011
Altera a Lei n o 8.742, de 7 de dezembro de
1993, que dispõe sobre a or ganização da
Assistência Social.
....................................................................................
(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Assuntos Sociais,
cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2013
Altera a Lei nº 7.802, de 11 de junho de
1989, que dispõe sobre a pesquisa, a e xperimentação, a produção, a embalagem e
rotulagem, o transporte, o armazenamento,
a comercialização, a propaganda comercial,
a utilização, a importação, a exportação, o
destino f nal dos resíduos e embalagens, o
registro, a classif cação, o controle, a inspeção e a f scalização de agrotóxicos, seus
componentes e af ns, e dá outras providências para f xar prazo para o processo de registro de a grotóxicos, seus componentes
e af ns pelo órgão federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 3º da Lei nº 7.802, de 11 de julho de
1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º ...........................................................
.......................................................................
§ 7º O pedido de registro de que trata o caput
deste artigo deverá ser direcionado somente
ao órgão federal registrante que deverá concentrar todos os procedimentos para análise do
processo de registro na forma de regulamento.
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§ 8º A análise do processo de registro de que
trata o caput deste artigo deverá ser concluída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a
contar da data de solicitação do registrante à
União na forma de regulamento e, se favorável, o registro se dará no prazo de 15 (quinze)
dias subsequentes.
§ 9º O prazo da análise de que trata o § 7º poderá ser prorrogado uma única vez por igual período mediante motivo devidamente justificado.
§ 10. O não cumprimento dos prazos dispostos
nos §§ 7º e 8º deste artigo sujeitará os responsáveis às penalidades por ato de improbidade
administrativa nos termos da Lei nº 8.429, de
2 de junho de 1999.” (NR)

vez de virem produzir em um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos do mundo, que – com
certeza, é o consumidor mais eficiente na relação
custo benefício.
O presente projeto de lei visa a atualizar o marco
regulatório dos agrotóxicos e afins no Brasil, em um de
seus aspectos mais relevantes – o prazo de registro
dos produtos. Sem tal medida seria impossível se ter
maior efetividade ao agronegócio brasileiro, principalmente em situações de crise com pragas e doenças,
quando um patrimônio genético, cultural e mesmo material pode virar pó da noite para o dia.
Dessa forma, visando a otimizar o processo de
registro de agrotóxicos no Brasil, estamos propondo a
atualização da Lei nº 7.802, de 1989, para:

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

i) determinar que o pedido do registrante seja
direcionado somente para um único órgão;
ii) fixar o prazo máximo da análise para o registro em 180 dias, podendo ser estendido
uma única vez por mesmo período, dessa
vez, improrrogável, mais 15 dias para o registro em si; e
iii) qualificar como crime de responsabilidade o
não cumprimento do prazo máximo de registro.

Justif cação
O agronegócio brasileiro inverteu uma tendência
terrível: de importador de alimentos, o Brasil passou
a ser exportador. Cabe frisar que o país teve que desenvolver o seu solo, já que ele não existia pronto na
natureza como muitos podem pensar. Foi uma longa
batalha contra os insetos, os nematóides, os fungos,
outras pragas de solo e também contra ervas invasoras. Esse processo é contínuo e, portanto, uma guerra
que não pode parar!
No entanto, na atualidade, se formos esperar a
os processos burocráticos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, auxiliado pelo IBAMA
e pela Anvisa, ficaríamos a míngua e sem capacidade
de defendermos nossas plantações e mesmo nosso
plantel de animais, que – ao fim e ao cabo – são um
patrimônio de todo o povo brasileiro.
É impensável que em pleno século XXI, o registrante de agrotóxicos precise ir com três dossiês – ambiental, agronômico e toxicológico – em vários lugares
em vez de ir a somente um. Depois disso, ainda tem que
cadastrar o produto em vinte sete estados! Chega-se
a absurda média de cerca de 40 meses para registro
de um produto novo, havendo expectativa de que se
toda a lista em análise pelo Governo for avaliada deveremos esperar cerca de 12 anos! Tal atraso prejudica, inclusive, a colocação no mercado de produtos
eventualmente mais específicos e eficientes para as
pragas ou doenças, menos impactantes ao meio ambiente, mais baratos para o produtor rural e menos
perigosos para os aplicadores.
Como um investimento de US$250 a 300 milhões poderia esperar por tanto tempo? Nesse tempo,
as pragas já teriam corroído tudo. Não é a toa que os
produtores de agrotóxicos estão indo para China em

Dessarte, caros pares, o presente projeto de lei
procura estabelecer prazo para que o Estado adote as
providências cabíveis para o registro de agrotóxicos
e afins, e, por outro lado, dotar a iniciativa privada de
condições de previsibilidade e ação em caso de negligência na atuação estatal, com o fim de preservar
o bem público maior: a capacidade produtiva do agronegócio, construída a duras penas e com investimento
de todos os segmentos da sociedade.
Sala das Sessões, – Senador Ruben Figueiró.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.802, DE 11 DE JULHO DE 1989
Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação,
a produção, a embala gem e r otulagem, o
transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino
f nal dos resíduos e embalagens, o registro,
a classif cação, o controle, a inspeção e a
f scalização de a grotóxicos, seus componentes e af ns, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A pesquisa, a experimentação, a produção,
a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a
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utilização, a importação, a exportação, o destino final
dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação,
o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos,
seus componentes e afins, serão regidos por esta Lei.
....................................................................................
....................................................................................
Art. 3º Os agrotóxicos, seus componentes e afins,
de acordo com definição do art. 2º desta Lei, só poderão
ser produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão
federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos
órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde,
do meio ambiente e da agricultura.
....................................................................................
....................................................................................
§ 6º Fica proibido o registro de agrotóxicos, seus
componentes e afins:
a) para os quais o Brasil não disponha de métodos para desativação de seus componentes, de modo
a impedir que os seus resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública;
b) para os quais não haja antídoto ou tratamento
eficaz no Brasil;
c) que revelem características teratogênicas,
carcinogênicas ou mutagênicas, de acordo com os
resultados atualizados de experiências da comunidade científica;
d) que provoquem distúrbios hormonais, danos
ao aparelho reprodutor, de acordo com procedimentos
e experiências atualizadas na comunidade científica;
e) que se revelem mais perigosos para o homem
do que os testes de laboratório, com animais, tenham
podido demonstrar, segundo critérios técnicos e científicos atualizados;
f) cujas características causem danos ao meio
ambiente.
LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992
Dispõe sobre as sanções aplicá veis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração
pública direta, indireta ou fundacional e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1° Os atos de improbidade praticados por
qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal,
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dos Municípios, de Território, de empresa incorporada
ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação
ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com
mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.
....................................................................................
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Agricultura e Reforma Agrária,
cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 210, DE 2013
Altera o ar t. 138 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para redef nir os requisitos para a condução de veículo de transporte escolar.
Art. 1º O art. 138 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 138. O condutor de veículo destinado ao
transporte de escolares deve ser habilitado
na categoria D, nos termos do art. 145.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justif cação
A regra contida no inciso IV do art. 138 do Código de
Trânsito Brasileiro (CTB) tem se mostrado particularmente
perversa para o motorista de transporte escolar. Refiro-me
àqueles condutores que, devidamente habilitados para a
atividade na forma do art. 145 do CTB, venham a cometer,
no exercício da profissão, duas ou mais infrações médias
ou pelo menos uma infração de natureza grave ou de natureza gravíssima num período de 12 meses.
De acordo com a regra atual, qualquer dessas ocorrências, previstas no inciso IV do art. 138, deixaria o profissional impedido de conduzir veículo de transporte escolar, pelo menos até que novo período de doze meses
se complete sem que fato análogo se repita.
Nenhuma empresa manterá empregado um motorista temporariamente impossibilitado de conduzir os veículos com os quais ela presta seus serviços. Entre outras
consequências nefastas, isso pode levar o profissional do
volante à dispensa, com a súbita eliminação da fonte da
qual retira seu sustento e o de sua família – ameaça que
alcança também o contingente de motoristas autônomos
engajados na atividade.
Ocorre que, enquanto o art. 145 do CTB define as
condições para obtenção da habilitação para conduzir
veículos utilizados para algumas finalidades específicas
– entre as quais o transporte escolar, o transporte cole-

MAIO DE 2013

31330

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 30

583

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tivo de passageiros, o transporte de produtos perigosos
e serviços de emergência –, o art. 138, em seu inciso IV,
acaba por criar dificuldade adicional para que o condutor
habilitado para o transporte escolar se mantenha no exercício da atividade. Note-se que igual rigor não se observa
em relação aos profissionais habilitados para conduzir os
demais tipos de veículos citados no art. 145. Estes, assim
como qualquer condutor, sujeitam-se tão somente à regra
do acúmulo de 20 pontos em infrações cometidas em 12
meses (art. 261, § 1º), determinante da aplicação da penalidade de suspensão.
Ora, se um caminhoneiro e até um condutor de veículo de transporte coletivo de passageiros podem acumular
20 pontos antes de sofrer a penalidade de suspensão do
direito de dirigir, por que o condutor de transporte escolar
haveria de ser afastado dessa atividade, por exemplo, com
apenas 5 pontos, correspondentes a uma única infração
grave cometida em igual espaço de tempo?
Trata-se, portanto, de séria distorção presente no
CTB, a qual, por prejudicar condutores que atuam no
transporte escolar, precisa ser corrigida. Considerando que
as demais condições previstas no art. 138 (idade mínima
de 21 anos e aprovação em curso especializado) já terão
sido previamente aferidas e atendidas pelo condutor por
ocasião de sua habilitação para a atividade, bastaria que
o referido dispositivo se limitasse a especificar a categoria
de habilitação exigida para essa finalidade (categoria D),
prevalecendo, para esse fim, as condições já satisfatoriamente discriminadas no art. 145.
Este é o sentido da presente iniciativa, consubstanciada na nova redação que proponho para o art. 138 do
CTB. Para aprová-la, espero contar com o decisivo apoio
dos ilustres parlamentares.
Sala da Comissão, – Senador Gim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Mensagem de veto
Texto compilado
(Vide Lei nº 12.619. de 2012)
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:
I – ter idade superior a vinte e um anos;
II – ser habilitado na categoria D;
III – (VETADO)
IV – não ter cometido nenhuma infração grave
ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias
durante os doze últimos meses;
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V – ser aprovado em curso especializado, nos
termos da regulamentação do CONTRAN.
Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E
ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto
perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes
requisitos:
I – ser maior de vinte e um anos;
II – estar habilitado:
a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no
mínimo há um ano na categoria C, quando pretender
habilitar-se na categoria D; e
b) no mínimo há um ano na categoria C, quando
pretender habilitar-se na categoria E;
III – não ter cometido nenhuma infração grave
ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias
durante os últimos doze meses;
IV – ser aprovado em curso especializado e em
curso de treinamento de prática veicular em situação
de risco, nos termos da normatização do CONTRAN.
Parágrafo único. A participação em curso especializado previsto no inciso IV independe da observância
do disposto no inciso III. (Incluído pela Lei n° 12.619
de 2012) (Vigência)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 211, DE 2013
Altera a Lei nº 8.112, de 11 de dez embro
de 1990, para tratar da oferta de provas de
concursos públicos em braile e garantir sua
aplicação em local of cial próximo à residência da pessoa com def ciência visual.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 11 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
“Art. 11. .........................................................
.......................................................................
Parágrafo único. As provas de que trata o caput serão aplicadas em braile quando previamente requerido por pessoa com deficiência
visual, a quem será garantida a realização da
prova no local oficial mais próximo de sua residência.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justif cação
Esse projeto visa desdobrar princípio normativo
já contido em nosso ordenamento jurídico. A Consti-
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tuição Federal abriga diversos dispositivos que compelem à consideração igualitária das pessoas com
deficiência. Como súmula de todas as menções constitucionais aos direitos das pessoas com deficiência
podemos citar o inciso II do art. 23, segundo o qual
é competência comum da União, dos Estados e do
Distrito Federal, bem como dos Municípios, “cuidar
da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”. A Lei de
Acessibilidade (Lei nº 10.098, de 19 de dezembro
de 2.000) é uma demonstração do exercício de tal
competência.
O presente projeto tem espírito semelhante ao
da Lei de Acessibilidade, no sentido de cumprimento
da obrigação constitucional de zelo para com as pessoas com deficiência.
Parece-nos que resta evidente a utilidade da
proposição para as pessoas com deficiência visual,
bem como sua justiça, em se considerando o espírito
igualitarista de nossa ordem jurídica. Mas é importante
chamar a atenção para aspectos além da justiça para
com as pessoas com deficiência visual.
Destarte, observemos que pessoas com deficiência visual costumam ter sensibilidade acentuada e
diversas outras capacidades que ficam subutilizadas
na vida social em razão da invisibilidade a que a falta
de direitos condena tais pessoas. Em outras palavras:
este projeto não expressa apenas a consideração da
sociedade em relação às pessoas com deficiência visual, mas também a expectativa com relação a elas.
Expectativa de que podem contribuir de modo criativo, regular e competente para o exercício da função
pública. Expectativa, enfim, de que se desincumbam
das obrigações do serviço público de modo a trazer
ganhos para esse serviço. O Estado não apenas ajuda as pessoas com deficiência com este projeto, mas
ajuda também a si mesmo, na medida em que passa a poder recrutar bons servidores lá de onde antes
nada provinha.
Enfim, o projeto aborda o tema da consideração moral devida por norma constitucional de modo
amplo o bastante para que não se tenha “pena” das
pessoas com deficiência, mas uma atitude respeitosa derivada da observação do fato, puro e simples,
de que as pessoas com deficiência visual são, como
todos os brasileiros e brasileiras, capazes de realização pessoal e de cooperação plena com a sociedade
em que vivem.
Pelas razões expostas, peço o apoio dos nobres
Congressistas para a aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, – Senador Gim.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Texto compilado
Mensagem de veto
Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias
e das fundações públicas federais.
Seção III
Do Concurso Público
Art. 11. O concurso será de provas ou de provas
e títulos, podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo
plano de carreira.
Art. 11. O concurso será de provas ou de provas
e títulos, podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo
plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato
ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses
de isenção nele expressamente previstas. (Redação
dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) (Regulamento)
Art. 12. O concurso público terá validade de até 2
(dois ) anos, podendo ser prorrogado uma única vez,
por igual período.
§ 1o O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que
será publicado no Diário Oficial da União e em jornal
diário de grande circulação.
§ 2o Não se abrirá novo concurso enquanto houver
candidato aprovado em concurso anterior com prazo
de validade não expirado.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Recurso nº 8, de 2013, interposto no prazo regimental no sentido de que seja submetido ao Plenário
o Projeto de Lei do Senado n° 626, 2011, do Senador
Flexa Ribeiro, 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.
É o seguinte o Recurso:
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RECURSO Nº 8, DE 2013
Nos termos do art. 91, §§ 3º e 4º, do Regimento
Interno do Senado Federal, recorremos para o plenário
da decisão terminativa da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
(CMA), proferida na 12ª Reunião Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54a Legislatura, realizada
em 14 de maio de 2013, que aprovou o PLS 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.”

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, c, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§§ 3º ao 5°, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado n° 409, de 2012,
do Senador Rodrigo Rollemberg, que inclui os protetores solares na abrangência da Lei n° 10.858, de 13
de abril de 2004, que autoriza a Fundação Oswaldo
Cruz – Fiocruz a disponibilizar medicamentos, mediante
ressarcimento, e dá outras providências.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Assuntos Sociais, o Projeto de Lei do Senado n° 409, de 2012, vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Queria cumprimentar todos os que estão nos
acompanhando pela TV Senado, pela Rádio Senado
e também pela Internet.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Eduardo Suplicy. V. Exª dispõe do
tempo regimental.
Grande Senador Raupp, tudo bem? Estávamos
há pouco nas comissões. Essa correria de comissão,
plenário e voltamos.
Com a palavra V. Exª, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
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Sr. Presidente, querido Senador Jorge Viana, Senador
Valdir Raupp, quero hoje fazer uma reflexão tendo em
conta os comentários ontem realizados pelo Presidente do PSDB, Senador Aécio Neves, que sugeriu à
Presidente da República, Dilma Rousseff, pedir desculpas à Nação pela veemência com que ela própria
e membros do Governo criticaram o que aconteceu
na semana passada, quando dezenas de milhares de
famílias, sobretudo mães, compareceram às agências
da Caixa Econômica Federal para retirar o benefício
do Bolsa Família.
Estavam as mães muito preocupadas em função
de informações que teriam chegado – informações incorretas – de que aquele benefício poderia acabar de
uma hora para outra.
E eu avalio como muito importante falar de como
todos nós representantes do povo no Congresso Nacional precisamos manter a credibilidade deste programa
de transferência de renda, o Programa Bolsa Família,
ainda mais porque se trata de um programa que foi
objeto da construção, de maneira suprapartidária, no
Congresso Nacional.
Eu, daqui a instantes, recordarei os passos que
foram dados até que nós chegássemos à aprovação
do Programa Bolsa Família, com o apoio de todos os
partidos, tanto da situação, da base aliada, quanto da
oposição. Da mesma maneira como quando era o governo Fernando Henrique Cardoso, em que todos os
partidos aprovaram as formas segundo as quais deram
passos os programas de transferência de renda durante
o governo Fernando Henrique Cardoso.
O Programa Bolsa Família hoje é internacionalmente reconhecido como um dos melhores instrumentos para a superação da extrema pobreza, para o
combate à fome e para a melhoria da distribuição da
renda. E é importante que os boatos e disputas não
venham a interferir na execução deste programa, hoje
tão bem avaliado.
Em março de 2013, havia 18.491.302 famílias no
Brasil com renda familiar per capita de até R$140,00
por mês, que estavam inscritas no Cadastro Único e,
portanto, aptas a entrarem no Programa Bolsa Família.
Mas nesse mesmo mês havia 13.773.316 que, efetivamente, estavam recebendo os benefícios do Programa
Bolsa Família, correspondendo a 75% das famílias com
direito a fazerem parte do Programa.
Considerando que cada família composta, nesta
faixa de rendimento dos beneficiários do Programa Bolsa Família, por, aproximadamente, três e meia pessoas
por família, podemos dizer que, aproximadamente, um
quarto ou 25% da população brasileira, hoje de 194
milhões, são beneficiárias do Programa Bolsa Família.
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Em junho de 2011, a Presidenta Dilma Rousseff,
que tem na erradicação da pobreza extrema o seu objetivo número um, lançou o procedimento denominado
de Busca Ativa, pelo qual todos os níveis de Governo
– estaduais, municipais –, e todas as organizações sociais, sejam os sindicatos de trabalhadores, sejam as
entidades empresariais, entidades da sociedade civil,
e mesmo nós, Presidente Jorge Viana, como cidadãos
ou Senadores, se encontrarmos alguma família que,
seja ali no Acre, seja em São Paulo, ou em Roraima,
ou em Rondônia, se soubermos que uma família carente tem uma renda até R$140,00 per capita e ainda não estiver inscrita e recebendo os benefícios do
Bolsa Família, é nossa responsabilidade, atendendo o
apelo da chamada Busca Ativa da Presidenta Dilma,
informar a essa pessoa: “Você tem esse direito. Vá lá
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de
onde você mora e se inscreva, porque este programa
é assegurado a todas as famílias”.
Cabe ressaltar que, a partir de março de 2013,
todas as famílias inscritas no Programa Bolsa Família – e este é o chamado Programa Brasil Carinhoso
– com pelo menos uma criança de até 15 anos e 11
meses, cuja renda familiar mensal, mais os benefícios
do Bolsa Família, não alcancem o mínimo de R$70,00
per capita por mês, passaram a receber do Governo
Federal o complemento necessário para atingir R$70,00
mensais per capita.
Ora, quero assinalar que o Congresso Nacional
– primeiro a Câmara, e o Senado Federal há duas
semanas –, ao apreciar o projeto de lei de conversão
que consubstanciou o Programa Brasil Carinhoso,
estabeleceu, inclusive por sugestão da Câmara dos
Deputados, aqui confirmada pela Relatora, Senadora
Lídice da Mata, que, em verdade, toda família beneficiária do Programa Bolsa Família, somados os rendimentos, digamos, do pai e da mãe mais os benefícios
do Bolsa Família – com criança e até sem criança,
porque essa foi a forma aqui aprovada –, passa a ter o
direito de receber o complemento necessário oferecido
pelo Governo Federal para que aquela família tenha
R$70,00 per capita por mês. Ou seja, nós temos hoje
um programa que assegura às famílias brasileiras pelo
menos R$70,00 mensalmente.
É interessante notar que os resultados da busca
ativa têm variado de Estado para Estado e em cada
um dos 5.570 Municípios do Brasil. Nesse sentido, os
Estados que mais avançaram no processo, segundo
levantamento que aqui fiz, tendo em conta os relatórios
do Ministério do Desenvolvimento Social, são Ceará,
Pará, Maranhão, Amazonas, Alagoas, Sergipe, Piauí,
Paraíba, Bahia e Roraima, todos do Norte e Nordeste,
as regiões mais pobres do Brasil.

MAIO DE 2013

Quinta-feira 30

31333

A proporção de famílias sendo beneficiadas pelo
Programa Bolsa Família em relação àquelas que preenchem os requisitos de renda mencionados varia de
76,68%, em Roraima, para 81,30%, no Ceará, levando
em conta os dados de abril último.
Se nós levarmos em conta os dados de maio último, no Ceará, por exemplo, havia 1.324.324 famílias
com renda familiar per capita até R$140,00 por mês.
Essas famílias, portanto, teriam direito ao Programa
Bolsa Família, mas efetivamente eram beneficiárias
1.080.805, correspondendo a 81,61%.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Se nós levarmos em conta o Brasil inteiro, pela última
informação do Ministério do Desenvolvimento Social,
havia 18.514.807 famílias, das quais 13.773.316, correspondendo a 74,39%, estavam efetivamente tendo o
direito. Santa Catarina é o Estado que mais atrás está,
com 60,11%, no chamado processo da Busca Ativa.
Se nós levarmos em consideração as capitais
no Brasil, a capital que em maio estava mais avançada no processo da Busca Ativa era o Rio de Janeiro,
com 235.795 famílias beneficiárias do Bolsa Família,
de um total de 296.496, que corresponde a 79,53%.
No Município de São Paulo, onde eu moro, de 459.210
famílias que poderiam ter o direito em março de 2013,
conforme o último dado de maio, 283.162 estavam
sendo beneficiárias, correspondendo a 61,66%. Vou
citar o dado de Rio Branco, Senador Jorge Viana. De
31.183 famílias que, em março de 2013, poderiam ter
o direito ao Bolsa Família, 24.195, correspondendo a
77,59%, estavam tendo esse direito.
Bem, as dez unidades da Federação com as menores taxas de realização da Busca Ativa são Santa Catarina, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo,
Paraná, Goiás, Rondônia, Minas Gerais, Mato Grosso
e Espírito Santo, sendo que a proporção chega apenas
a 59% em Santa Catarina e avança mais nas demais.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – V. Exª
me concede um aparte, nobre Senador?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Pois não, Senador Valdir Raupp, com muita honra.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Eu
quero aqui dar uma contribuição ao pronunciamento
de V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pois não.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Esse
programa realmente é muito importante e tornou...
(Soa a campainha.)
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – ...
milhões de famílias mais felizes depois da sua im-
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plantação. O meu Estado de Rondônia foi altamente
beneficiado. Uma das coisas mais bonitas que eu vi
na minha vida foi quando o Presidente Lula esteve
em Rondônia para lançar as obras das usinas do Rio
Madeira, que empregaram, durante um período, 40
mil trabalhadores. Só a Odebrecht formou, capacitou,
na Usina Santo Antonio, mais de 12 mil trabalhadores
em Porto Velho, mas havia gente de todo o Estado.
Na Usina de Jirau, um pouco menos, porque havia
muita gente de fora. Mesmo assim, 30% a 40% eram
de Rondônia e também foram capacitados. Uma senhora, naquela ocasião, na presença do Presidente
Lula, devolveu o cartão do Bolsa Família porque disse que tinha arrumado um emprego para ganhar, naquela época, há uns quatro anos, R$900,00 por mês
e que, com o primeiro salário, ela pôde comprar roupas, sapatos, bolsas para as filhas, já que não tinha
tido oportunidade de comprar antes. Tanto ela quanto
outras famílias devolveram o cartão do Bolsa Família.
Então, essa rotatividade é muito importante, porque,
quando as pessoas conseguem um emprego em que
passam a ganhar mais do que recebem com o Bolsa
Família, elas devolvem o cartão para que outra família
possa entrar. Realmente, é um programa que merece
continuar. E é lamentável que tenham acontecido esses últimos episódios, causando transtornos na vida
de milhares e milhares de famílias. Parabéns a V. Exª.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Senador Valdir Raupp.
Quero dizer que é importante que nós avancemos
mais no aperfeiçoamento dos programas de transferência de renda e que possa, efetivamente, o Brasil
avançar para que continue a diminuir o coeficiente
Gini de desigualdade, que era da ordem de 0,594, em
2001, e, em 2002, passou para 0,519 – último dado
do Gini coefficient.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Mas é importante que possamos avançar ainda mais
em direção àquilo que já é lei, aprovada por todos os
partidos: a Renda Básica de Cidadania, um direito de
toda e qualquer pessoa, não importa origem, raça,
sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica,
de participar da riqueza da Nação.
Essa senhora, então, passaria a ter a continuidade
da Renda Básica de Cidadania, que seria incondicional,
e mais tudo aquilo que passou a ter direito com o seu
trabalho e o seu rendimento. Todo e qualquer trabalho
e esforço será para além da garantia da renda básica.
Eu gostaria de concluir, Sr. Presidente, dando
uma informação.
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Na última sexta-feira, eu e o Prof. Paul Singer,
Secretário de Economia Solidária, fizemos uma palestra, organizada pela Superintendência da Receita
Federal do Brasil, em São Paulo, no auditório Horácio
Lafer. Fomos convidados pela Secretaria de Fazenda do
Estado, Secretaria da Educação e Procuradoria-Geral
da Fazenda. Ali, mais de 400 pessoas ouviram a exposição do Prof. Paul Singer, que foi aplaudido de pé.
Na sua conclusão, ele relacionou a economia solidária
com o Programa de Transferência de Renda, elogiou
o Programa Bolsa Família e colocou a perspectiva da
Renda Básica de Cidadania, dizendo que ele avaliava
como muito próprio...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
... poder fazer parte de um grupo de trabalho que iria
preparar a transição do Programa Bolsa Família para
um dia termos a Renda Básica de Cidadania.
Eu quero justamente concluir o meu pronunciamento com uma sugestão à Presidenta Dilma
Rousseff, conforme transmiti ontem à Ministra Miriam
Belchior. Que possa a Presidenta Dilma Rousseff
constituir uma comissão de trabalho para estudar
como poderá ser feita a transição do Programa Bolsa Família para um dia termos a Renda Básica de
Cidadania para todos os habitantes do Brasil como
um direito incondicional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Suplicy.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Valdir Raupp.
O Senador Valdir Raupp, como segundo orador
inscrito, tem o tempo regimental de dez minutos. Tendo em vista que estamos começando os trabalhos e
que V. Exª tão bem representa Rondônia nesta Casa
e preside o PMDB, a Mesa será tolerante, de acordo
com a necessidade de V. Exª.
Com a palavra, V. Exª, Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Obrigado, Presidente.
Senador Jorge Viana, Vice-Presidente desta
Casa, que preside, neste momento, esta sessão, trabalhamos até poucos instantes na Comissão de Constituição e Justiça e não tivemos tempo de almoçar ainda,
não é, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu estou almoçando um pequeno lanche para
poder aguentar.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu queria, antes de iniciar o meu pronun-
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ciamento sobre a relação Brasil-Alemanha – estamos
comemorando o ano da Alemanha no Brasil – fazer
dois breves registros.
Quero aproveitar a oportunidade para registrar
a atenção e a eficiência do Ministério das Relações
Exteriores, através de sua Assessoria Parlamentar, o
Embaixador Pedro Henrique Lopes Borio, e da Ministra
Vera Lúcia Caminha Campetti, que, de pronto, após
nossa solicitação, prestaram todas as informações a
respeito de um grupo de brasileiros rondonienses, lá
do meu Estado, que prestavam missão religiosa em
Mazar-i-Sharif, no Afeganistão, onde estavam correndo
risco de vida. Os mesmos foram removidos e deixaram
a região sem qualquer registro de incidente nem complicação e já estão seguros na Espanha.
Os nossos sinceros agradecimentos ao Itamaraty.
Faço ainda um segundo registro, Sr. Presidente.
Amanhã, dia 30, é Dia do Geólogo. Quero, aqui,
parabenizar esses profissionais que prestam relevantes serviços ao País. Essa profissão foi regulamentada em 1962. Esses brilhantes profissionais prestam
serviços em dez áreas distintas, como geologia do
petróleo, hidrogeologia, geotécnica, pesquisa mineral, geoquímica e geofísica, entre outras. Então, as
nossas homenagens, os nossos parabéns a todos os
geólogos do Brasil!
Começo, agora, Sr. Presidente, o meu pronunciamento sobre a relação Brasil-Alemanha.
As relações Brasil-Alemanha vêm de longa data.
Estreitaram-se a partir do início do século XIX, quando
os primeiros imigrantes alemães chegaram ao nosso
País, dotados do animus de aqui construir suas vidas –
animus vem da alma. Então, eles vieram para o Brasil
com a alma aberta para ajudar este País.
Instalados especialmente nos Estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo,
Rio de Janeiro e Espírito Santo, os colonos alemães
e gerações de seus descendentes há quase dois séculos aportam expressiva contribuição para o desenvolvimento nacional.
E aqui abro um parênteses, Sr. Presidente, para
falar da minha família. Realmente, há quase 200 anos,
mais precisamente em 1826, dois irmãos da família
Raupp vieram da Alemanha, meus ancestrais, para
trabalhar no Brasil. Eles vieram com outras famílias –
Schäffer, Weber –, na época do Império, e foram mandados do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul a
fim de fundar uma colônia agrícola. Naquela época a
Colônia São Pedro; hoje, o Município de Dom Pedro
de Alcântara, na região de Torres, divisa com Santa
Catarina.
Eu nasci em Santa Catarina, porque minha mãe
migrou para o outro lado do Rio Mampituba, que faz
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a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina.
Portanto, nasci em Santa Catarina, mas minha mãe
voltou para o Rio Grande. Hoje ela mora em Capão da
Canoa, Rio Grande do Sul, onde há muitos Raupps.
O Ministro Marco Antonio Raupp, da Ciência e
Tecnologia, é gaucho, de Rio Pardo, estudou em Cachoeira do Sul, seus familiares são de lá. Portanto, no
Rio Grande do Sul e em Santa Catarina há muita gente
da família Raupp.
Todos os anos há uma festa de comemoração da
família Raupp, quando se juntam de 700 a 800 pessoas
da família. Foram alemães que vieram há quase 200
anos para prestar esse serviço ao nosso País.
Vejam, senhoras e senhores, que também o Estado que represento nesta Casa, Rondônia, conta
com uma cidade, Espigão d’Oeste, de cerca de 30 mil
habitantes, que reúne expressivo número de pomeranos, denominação de muitos dos imigrantes alemães
originais. É um dos vários Municípios brasileiros que
têm o pomerano, idioma da região da Pomerânia, como
língua cooficial.
Faço esses concisos registros para lembrar que
estamos em pleno “Ano da Alemanha no Brasil”, oficialmente instalado no início deste mês, na cidade
de São Paulo, pela Presidenta Dilma Rousseff e pelo
Presidente da Alemanha, Joachim Gauck.
Nos próximos 12 meses, nada menos que mil
eventos deverão ser realizados em todo o País, celebrando essa relevante iniciativa bilateral.
A Alemanha, sob a liderança da Chanceler Angela Merkel, é uma das nações europeias que se veem
menos vulneráveis diante da severa e continuada crise
econômico-financeira que atinge a Europa, o chamado
Velho Mundo. O Brasil avança como o mais importante
parceiro de negócios da Alemanha na América Latina.
Os alemães, por seu turno, ocupam posto de destaque
dentre os principais parceiros comerciais de nosso País.
Mas o que me parece relevante, Sr. Presidente,
Sras e Srs. Senadores, destacar neste pronunciamento,
é a boa notícia veiculada em recente edição do jornal
Valor Econômico. De acordo com nosso principal diário de economia, empresas alemãs têm projetos de
investimento no Brasil que alcançam a cifra de €10
bilhões, para o quadriênio 2013/2016.
Quando se insinua um claro retraimento em função da crise que persiste na União Europeia e na América do Norte nos investimentos estrangeiros no Brasil,
a intenção dos alemães deve ser saudada, estimulada
e apoiada por todos nós. Parte significativa dos projetos
de inversão no País provém de empresas já instaladas
entre nós e situa-se nos setores automotivo, químico,
de máquinas e equipamentos, e eletroeletrônicos. Com
efeito, como salienta o Valor, os alemães desejam
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acelerar uma nova onda de cooperação econômica,
enfatizando o modelo de joint ventures entre pequenas e médias empresas na área do desenvolvimento
de tecnologias.
Uma das grandes preocupações dos parceiros
europeus é evitar a bitributação em impostos de renda
e de capital. Por isso, faz-se necessário, com urgência,
avançarmos cada vez mais na reforma tributária, na
diminuição dos custos dos nossos impostos.
O tema vem sendo discutido há quase oito anos,
e agora, no bojo do “Ano da Alemanha no Brasil”, há
grande expectativa em torno de seu definitivo equacionamento. Com déficit comercial crescente desde o
advento da crise financeira mundial, o Brasil tem ainda
grande oportunidade de buscar o reequilíbrio dessas
contas que, no ano passado, garantiram à Alemanha
um superávit de US$7 bilhões. O Brasil compra da
Alemanha US$7 bilhões a mais do que exporta para
a Alemanha. Nós estamos com um déficit comercial
nessa balança, e precisamos avançar.
O Senador Pedro Simon falava aqui da imigração alemã no Rio Grande do Sul, que muito contribuiu
para a região, onde estão os meus parentes, em várias
cidades, em vários Municípios – e S. Exa tem sempre
lembrado isso aqui nesta Casa. De forma que nós precisamos avançar um pouco mais e diminuir...
(Soa a campainha.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – ...
esse desequilíbrio da balança comercial entre o Brasil
e a Alemanha. Precisamos vender mais, precisamos
exportar mais para a Alemanha.
Creio que é extremamente importante, Srªs e Srs.
Senadores, o direto envolvimento e acompanhamento
dos Ministérios da Fazenda, das Relações Internacionais e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior nesta grata e manifesta intenção dos alemães.
Nossas autoridades precisam ser um pouco mais
proativas e agressivas, aproveitando essa extraordinária disposição dos empresários e do governo alemão,
em momento tão importante das relações bilaterais,
como neste “Ano da Alemanha no Brasil”.
A economia brasileira, que ora sinaliza com a
perda de algum ímpeto, certamente agradecerá os
investimentos da Alemanha no Brasil.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Eu cumprimento V. Exª, Senador Valdir Raupp, pelo
pronunciamento, por estar aqui celebrando e falando
da importância dessa amizade antiga entre Brasil e Alemanha, que se estreita ainda mais nos tempos atuais.
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Eu queria convidar para fazer uso da palavra
o nobre Senador Pedro Simon, como orador inscrito
para esta sessão.
Em seguida, estão aqui inscritos o Senador Luiz
Henrique e o Senador Humberto Costa. Mas, com a
não presença do Senador Luiz Henrique, certamente
o próximo será o Senador Humberto Costa.
V. Exª tem a palavra, Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, colegas Senadores, o Vice-Presidente
dos Estados Unidos está no Brasil. Ele chegou ontem; discursou hoje, no Rio de Janeiro; e, na próxima
sexta-feira, tem um encontro com a Presidente Dilma
Rousseff, aqui em Brasília.
A pauta privilegia assuntos econômicos, questões
estratégicas, com a presença crescente do Brasil no
cenário mundial, a influência do País na América Latina e as relações internacionais.
“O Brasil não é mais um país emergente. O Brasil
emergiu, o mundo todo já notou” – disse o Vice-Presidente de Barack Obama.
A recém-criada Aliança do Pacífico, um tema
praticamente obrigatório, representa, para os Estados
Unidos, uma nova oportunidade de introduzir a proposta
da área de livre comércio para a América Latina. Ideia
já rechaçada anteriormente, uma vez que inclui mais
vantagens aos interesses norte-americanos que benefícios aos demais associados.
A Aliança do Pacífico, porém, é o tema do momento. A Aliança do Pacífico... É com certa angústia,
até, que vejo e analiso as declarações de autoridades
diplomáticas brasileiras sobre a Aliança para o Pacífico. A criação de um novo bloco comercial na América
Latina, com suas implicações geopolíticas na região,
em minha opinião, é analisada de forma superficial pelo
Governo brasileiro. É com incompreensão que eu digo
isso. Na verdade, até agora, acompanhando a criação
da nova aliança e a reação do Governo brasileiro, eu
não consigo entender a falta de uma ação mais ativa
do Governo brasileiro.
Não se concebe que um novo e dinâmico bloco
econômico, formado por algumas das maiores economias do continente, não cause a mais leve apreensão
entre nós, tanto por parte do Governo como por parte
do Itamaraty. Ao contrário, o assunto é visto com displicência.
O assessor internacional diplomático da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, chegou a
declarar, conforme os jornais publicaram, que a Aliança
do Pacífico “não tira o sono do Brasil”.
Porém, se não provoca pesadelos, o novo bloco
certamente tem potencial enorme para causar impacto
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no sonho de integração latino-americana. A começar
pela redução do poder de fogo e de atração representado pelo Mercosul, um bloco criado há duas décadas
e vivendo em permanente instabilidade.
A Aliança representa um forte contraponto à influência política e econômica do Brasil na região. Formada há dois anos por México, Chile, Colômbia e Peru, a
Aliança contabilizou no ano passado US$556 bilhões
em exportações, contra US$335 bilhões, registrados
no comércio dos países que integram o Mercosul.
Há dias, na reunião de cúpula realizada em Cali,
na Colômbia, numa prova de vontade e dinamismo,
a Aliança adotou duas medidas: assinou um acordo
comercial que zerou as tarifas de importação de 90%
dos produtos negociados; e criou um visto comum
para turistas.
É compreensível que a Aliança do Pacífico, subestimada pelo Brasil, seja acompanhada com maior
objetividade por outros países. Estados Unidos, Canadá, Panamá e Costa Rica estão mais diretamente
interessados.
Também países como a França, Japão, Espanha,
Portugal, Nova Zelândia e Austrália enviaram observadores à reunião de cúpula da Aliança. Nesse cenário,
é quase inacreditável que todo esse barulho em nossa vizinhança não desperte a curiosidade no Brasil.
Tanta movimentação política e comercial deveria, isso
sim, despertar diversas luzes amarelas piscantes no
Itamaraty. Mas a preferência no ambiente é por outras
cores. Talvez seja mais atraente o azul da bandeira da
combalida União Europeia, com quem o Mercosul tenta formalizar, há mais de uma década, um improvável
acordo comercial capaz de equilibrar interesses da
indústria e da agricultura de ambos os Estados.
Conforme o jornalista, o arguto analista Clóvis
Rossi, da Folha de S.Paulo, a Aliança do Pacífico representa também uma integração que se constrói de
costas para Brasília. Nesse vácuo de interesse, cabe
maior responsabilidade ao Senado e, especialmente,
à Comissão de Relações Exteriores e Defesa.
Daí, nossa sugestão de realização de audiência
pública com autoridades do setor e a quem mais interessar, para que possamos debater com profundidade a
Aliança do Pacífico, suas implicações geoestratégicas,
políticas e comerciais, no Continente e, principalmente,
no Brasil e no Mercosul.
Francamente, não consigo compreender como
sai essa aliança fora da nossa. Nós ficamos nessas
situações, exatamente neste momento longo e difícil...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – A
operação que terminou afastando – espero que tem-
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porariamente – o Paraguai e essa entrada difícil, mas
necessária da Venezuela, e, no entanto, se tivéssemos
feito essa integração com esses quatro países a mais,
estaria fechada a integração da América Latina. Em
vez de, como ela está aparecendo, Aliança do Pacífico, enquanto nós formamos a Aliança do Atlântico,
estaríamos com a integração da América Latina em
uma grande realidade.
Não consigo entender. Não consigo entender a
política e a ação do Ministro Patriota.
Falava-se muito do seu antecessor, do esforço
que ele fazia na aproximação, inclusive, com países
como o próprio Irã; na tentativa que ele fez, com Irã
e Turquia, da busca de um entendimento que poderia
ter resolvido a questão da paz, naquela região, e que
o americano não quis, não deixou. E provado, depois,
foi, quando invadido, liquidado e desmoralizado o Iraque, estava certo...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...
o representante brasileiro, na organização internacional, que garantia que não havia armas químicas, e não
havia, absolutamente, nenhuma ação nesse sentido.
Mas, hoje, essa aliança nova que se forma leva
de arrasto, digamos assim, o sonho do Brasil de integração da América Latina, que vem de longe: que
o Sarney começou, quando presidente; que todos os
presidentes do Brasil continuaram – Lula deu uma
dedicação especial à América Latina e à África –; e
que avançou, avançou muito, com muita possibilidade,
embora, ultimamente, o Mercosul fique na discussão
interna da divisão e distribuição de seus produtos, ...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...
nas negociações entre Brasil e Argentina e entre Argentina, Brasil e Uruguai; e ainda não houve o avanço
para o exterior, o desenvolvimento que se esperava.
Mas deixar que Chile e os outros irmãos da América
formassem o Tratado do Pacífico, que é uma bofetada
no Brasil, não consigo entender.
Não consigo entender como o grande internacionalista Garcia, que está lá no governo, diz, com
a maior tranquilidade, que o problema da Aliança do
Pacífico não preocupa o sono do Brasil. A Presidenta
ainda não falou; o Lula ainda não falou, mas acho que
foi um dia negativo.
Pedi a convocação, e a Comissão de Relações
Exteriores já marcou para agora. Eu esperava que a
reunião tivesse saído na semana passada, na quarta-feira, quando os acontecimentos estavam anunciados,
mas ainda não haviam saído. O Sr. Patriota não tinha
tempo. Amanhã, dia santo, nesta semana ele também

MAIO DE 2013

31338

Quinta-feira 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

não vem, mas eu, sinceramente, que também estava
com uma preocupação muito grande em relação ao
Mercosul e a sua expansão, vejo que, de um lado, o
Mercosul vive uma dificuldade permanente. Não conseguimos sair das briguinhas da Argentina, com o seu
arroz, do Brasil, com o seu arroz, do Rio Grande do
Sul, do Uruguai, coisas insignificantes diante do desenvolvimento do tema, agora que podíamos fazer a
integração real da América Latina. É claro que é difícil,
o americano não quer; o americano quer e se apaixona pelo comércio bilateral, acordo entre Estados
Unidos e Brasil, entre Estados Unidos e China, entre
Estados Unidos e Paraguai. Para a nação americana,
isso é mais interessante, mas não é o caso do Brasil.
Espero, com muita ansiedade, a vinda do nosso
ilustre Patriota, Ministro das Relações Exteriores, cuja
atuação, com toda sinceridade, não consigo acompanhar. Na minha falta de competência, não consigo
interpretar o seu silêncio com relação a tudo e até, de
certa forma, em relação às viagens da Presidenta. O
Ministro Mercadante parece ser muito mais o homem
das Relações Exteriores do que o Ministro Patriota.
Vamos ver se dessa vez ele fala, ele explica.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Encerro, Sr. Presidente, dizendo que talvez ele tenha
uma perspectiva, uma fórmula, tenha uma mágica na
condução dos acontecimentos e que nós tenhamos
de bater palmas. Por enquanto, apenas se lamenta.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Pedro Simon, e
convido para fazer uso da palavra o grande Senador
Luiz Henrique.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Peço minha inscrição pela
Liderança do Partido Progressista, se possível após
a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Vou fazer a observação, Senadora Ana Amélia.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Sras e Srs. Senadores, o Mercosul, Senador Pedro Simon – eu só não
o aparteei porque ocuparia a tribuna em seguida ao
seu magnífico pronunciamento –, caminha com dificuldade. E essa Aliança do Pacífico coloca-lhe muletas,
que dificultarão a sua missão de criar, efetivamente,
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um mercado comum na América do Sul, sem barreiras recíprocas, alfandegárias, sanitárias, trabalhistas,
criando uma interatividade entre a América espanhola
e a América portuguesa, que viveram séculos de costas uma para a outra.
Senador Pedro Simon, se é motivo de preocupação os destinos do Mercosul diante dessa pactuação
de países da costa pacífica, é motivo de regozijo o fato
de que o Brasil, protagonista cada vez mais forte na
cena multilateral, acaba de conquistar o comando da
Organização Mundial do Comércio. E o que é importante, Sr. Presidente, é que essa conquista foi feita contra
todos os votos da União Europeia, que, em votação
secreta, decidiu apoiar a candidatura do Diplomata
mexicano Herminio Blanco.
O Brasil, pois, acaba de conquistar uma posição
estratégica na diplomacia internacional.
O Embaixador Roberto Carvalho de Azevêdo,
respeitado no âmbito das Nações Unidas como grande especialista em solução de controvérsias, foi eleito
Diretor-Geral da Organização Mundial de Comércio,
como já disse, contra a posição de todos os votos da
União Europeia.
Contando com os votos dos BRICS – Rússia,
China, Índia e África do Sul – e da maioria dos países
africanos, e mesmo os latino-americanos, não obstante
seu oponente, o diplomata Hermínio Blanco, ser mexicano, o Embaixador Roberto Azevêdo passa a comandar o órgão que pode mudar os rumos do comércio internacional levando a termo a chamada Rodada
de Doha, interrompida pela posição intransigente de
países desenvolvidos em renunciar a subsídios com
que garantem a continuidade de agriculturas não ou
pouco competitivas.
O que é a Organização Mundial de Comércio?
Seu nome oficial inglês – e falo isso para telespectadores que talvez não tenham essa informação – é World
Trade Organization. Foi instituída na reunião histórica
de Marrakesh, em 1º de janeiro de 1995, substituindo o
GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, criado logo
após a Segunda Guerra Mundial, dentro da filosofia
objeto do famoso acordo de Bretton Woods.
O objetivo da Organização Mundial de Comércio
é regulamentar as relações comerciais entre os países-membros, dirimindo-lhes as controvérsias sobre regras
estabelecidas para a organização, a fim de impedir
vantagens ilegítimas em exportações feitas com produtos subfaturados e objetos de subsídios irregulares.
A OMC está estabelecida para dirimir controvérsias no sentido de reduzir ou eliminar prejuízos
provocados por importações lastreadas em injustas
barreiras protecionistas.

592

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A maior parte dessas regras de livre comércio foi
fixada em Montevideo, na conhecida Rodada do Uruguai, realizada entre os anos de 1986 e 1994.
Daquela época para cá, houve, no entanto, uma
mudança profunda no cenário internacional, ampliando o número de protagonistas importantes nas
relações multilaterais, expandindo a rede de embaixadas, criando novos grupos multilaterais, como o
G-20 e os BRICS.
Países da Europa Oriental, da Ásia, da África e
da América Latina, que tinham espaço secundário na
economia internacional, passaram a desempenhar
papéis determinantes na cena mundial, sobretudo no
comércio de commodities, minerais e alimentos à frente.
Muitas dessas nações saíram da situação de
subdesenvolvimento para a condição de países emergentes, disputando mercados sofisticados com o chamado Primeiro Mundo.
É o caso do Brasil, é o caso da nossa Embraer, que passou a produzir jatos de médio porte, e foi
acusada perante a OMC, pela concorrente canadense
Bombardier, de vender produtos com subsídios governamentais, quando superou aquela companhia numa
grande venda de aviões para uma empresa norte-americana. Como os subsídios brasileiros são oferecidos
às claras, publicados no Diário Oficial, noticiados pela
imprensa, a Embraer foi condenada no primeiro embate. Quando, no entanto, o Brasil comprovou que o
Canadá oferecia ajuda governamental não transparente à sua empresa Bombardier, o Brasil venceu o turno
final da disputa, pela competência – e eu quero aqui
pôr em relevo – pela competência do então Chanceler Celso Amorim e de uma equipe onde despontava
o Embaixador Roberto Azevêdo, especialista notório
nessas questões.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um breve aparte?
O SR. LUIZ HENRIQ UE (Bloco/PMDB – SC) –
Já vou conceder.
A OMC terá no comando um notório especialista,
e o Brasil contará lá com um de seus melhores negociadores. E é verdade que...
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – ...
essa conquista tem que ser atribuída também ao Ministério das Relações Exteriores, ao Chanceler Antonio
Patriota e à sua equipe de negociadores.
Senador Eduardo Suplicy, eu e o Senador Jorge
Viana, que preside esta sessão, estávamos na Europa na ocasião dessa magnífica eleição, e vi como trabalhavam com seus pares os nossos Embaixadores
André Amado, na União Europeia, Roberto Jaguaribe,
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em Londres, nosso Embaixador José Maurício Bustani, em Paris, como a rede de embaixadas brasileiras
estava envolvida nessa decisão.
V. Exª tem o aparte, para meu grande prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero
compartilhar com V. Exª o cumprimento ao novo Diretor
da OMC e, sobretudo, ressaltar como todos ficamos
bem impressionados na arguição a que ele foi submetido na Comissão de Relações Exteriores, na semana passada. Também, tive oportunidade de assistir
ao programa Roda Viva, que o entrevistou segunda-feira à noite, onde ele, assim como aqui, descreveu
as suas qualidade e habilidades e experiência em
fazer as negociações. Ele descreveu que iria sempre
procurar chamar um a um, ter uma conversa olho no
olho com cada representante de país, para, depois,
chegar a um entendimento que pudesse somar o interesse de todas as partes envolvidas. Eu fiquei muito
bem impressionado pela qualidade e experiência do
Embaixador, conforme V. Exª aqui descreveu, porque
há tempos que ele vem tendo essa experiência, ali
mesmo, na OMC. Parabéns.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Permita-se só um aparte bem pequeno, Senador Luiz
Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQ UE (Bloco/PMDB – SC) –
Bem pequeno, dou um aparte ao Senador Casildo
Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – É
só uma carona com o Senador Eduardo Suplicy. V. Exª
recordava, Senador Luiz Henrique, a estada de V. Exª e
do Senador Jorge Viana na Europa, quando aconteceu
a eleição de Roberto Azevêdo para Diretor-Geral da
OMC, o primeiro brasileiro. Nós tivemos a honra, agora
na última semana, lá em Genebra, de visitarmos quem
representa momentaneamente Roberto Azevêdo nos
negócios da OMC, que é uma catarinense que V. Exª
conhece bem, a Ministra Conselheira Márcia Donner
Abreu, filha do grande professor Assis Abreu, de Florianópolis. Fiz esse registro porque fiquei encantado
com aquilo, vendo ela, uma catarinense, tentando,
momentaneamente, representar a pessoa de Roberto Azevedo até que venha outro nome e vá definitivamente. Então, é um momento muito importante para
nós todos e, particularmente, até para Santa Catarina,
neste momento. Era o registro que eu gostaria de fazer,
Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – Na
verdade, Senador Casildo, quando nós sabatinamos os
diplomatas designados para as diversas embaixadas
brasileiras no exterior, nós percebemos isso, mas percebemos mais quando cumprimos missão no exterior.
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O Itamaraty, realmente, tem uma massa crítica
que, seguramente, é uma das melhores do País. É
uma diplomacia preparada. A escola do Instituto Rio
Branco é das melhores do mundo.
Por isso, eu acredito que o Embaixador Patriota
possa nos dizer, na audiência a que se referiu o Senador Pedro Simon, como o Itamaraty está preparado ou
se preparando para esse novo cenário, com a criação
da Aliança do Pacífico. Qual é o impacto que isso vai
provocar no Mercosul? Qual é o impacto que isso vai
provocar na economia brasileira? Quais serão os desdobramentos econômicos, políticos, sociais e tarifários
que essa aliança vai produzir?
Termino, Sr. Presidente, manifestando aqui, mais
uma vez, o meu regozijo, cumprimentando o Itamaraty,
o Embaixador Roberto Azevêdo, o Ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, e toda a sua equipe,
por essa conquista. Ela é uma conquista superlativa
para o Brasil.
A nossa esperança é que, em novembro, quando
os países da OMC se reúnem, se não me engano, em
Bangkok, que a Rodada da Doha possa ter uma evolução, se não aquela que nós todos queremos, com a
eliminação de todo e qualquer subsídio agrícola, pelo
menos avançando na sua redução e na facilitação do
comércio legítimo, do comércio verdadeiro, do comércio
sem apoios governamentais, do comércio espontâneo
entre as nações.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª. Foi um privilégio termos
estado na União Europeia, exatamente num momento em que o mundo discutia o novo responsável pela
Organização Mundial do Comércio, cargo estratégico
para o Brasil e para o mundo. E, agora temos esse
grande brasileiro com essa missão.
Mas, como bem colocou V. Exª, Senador Luiz
Henrique, temos no Itamaraty um grande quadro de
pessoas preparadas e que sempre elevam o nome do
Brasil, quando assumem funções como essa, em que,
pela primeira vez, alguém da América Latina assume
a Organização Mundial do Comércio.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Humberto Costa, como orador inscrito, meu querido
e bom amigo.
Quero dizer que estou inscrito para uma comunicação inadiável logo após o Senador Humberto Costa.
Vou, inclusive, pedir que o Senador Casildo, se puder,
daqui a pouco, assuma a presidência para que eu possa usar a tribuna.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes
da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, a
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Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ)
aprovou hoje uma matéria que representará um marco
importante para a melhoria da qualidade do Sistema
Único de Saúde (SUS). Estou me referindo ao Projeto de
Lei do Senado nº 174, de 2011, de minha autoria, que
institui a chamada Lei de Responsabilidade Sanitária.
Na CCJ, o projeto foi acolhido pelo Relator, o
Senador Jorge Viana, em parecer consistente e bem
fundamentado apresentado hoje pelo Senador Anibal
Diniz, escolhido Relator ad hoc. Aprovado na CCJ,
esse projeto será remetido à Comissão de Assuntos
Sociais (CAS), em caráter terminativo.
Estive várias vezes, nesta tribuna, defendendo
esse projeto. Estamos falando da criação de mecanismos que asseguram a transparência na execução
e fiscalização das políticas públicas de saúde. Assim
como a Lei de Responsabilidade Fiscal, estamos propondo um instrumento legal que estabeleça obrigações
e defina responsabilidades para os gestores públicos,
tanto na esfera estadual, quanto municipal e federal.
Quando fui Ministro da Saúde, no governo Lula, eu
tive a oportunidade de iniciar essa discussão e, à época,
criamos um grupo de trabalho para debater, estabelecer algumas medidas prioritárias. Naquele momento,
porém, não foi possível concretizar a implantação de
algo semelhante à Lei de Responsabilidade Sanitária.
Mas, ao assumir meu mandato nesta Casa, o PLS
174 foi um dos primeiros projetos que apresentei, tendo
sido protocolado no dia 19 de abril de 2011. Durante a
sua tramitação, tivemos a oportunidade de apresentá-lo para a sociedade, para o Governo Federal e para
especialistas da área que puderam contribuir para o
aperfeiçoamento da matéria, trazer sugestões e aprofundar o debate acerca da Responsabilidade Sanitária.
Eu me recordo, por exemplo, de audiência pública que realizamos na Subcomissão Permanente
de Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde
(Cassaude), com a participação de representantes da
Fiocruz, professores doutores da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da
Saúde (Ampasa).
Pudemos ainda apresentar a matéria para o Conselho Nacional de Saúde, para a Agência Nacional de
Saúde, para a Assembleia Legislativa de Pernambuco. O Ministro da Saúde Alexandre Padilha, em visitas
realizadas ao Presidente Renan Calheiros ao longo
deste ano, ressaltou a importância da Lei de Responsabilidade Sanitária.
Enfim, creio que todos aqueles envolvidos na causa da saúde têm a consciência da relevância de uma
lei que garantirá uma melhor aplicação dos recursos
da saúde, de forma lícita e transparente.
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A definição dessas obrigações e responsabilidades permite um melhor controle – social, inclusive
– das decisões tomadas pelos gestores. Sabemos da
relevância de melhorar os mecanismos de controle de
gastos, com redução dos desvios e desperdícios que,
infelizmente, existem no SUS. Estamos falando do
maior sistema público universal de saúde do mundo,
que possui também desafios de grandes proporções.
O Governo Federal já avançou muito na adoção
de medidas de transparência e melhoria dos gastos da
saúde. Entre elas, podemos citar a edição do Decreto
n° 7.507, de 2011, determinando que as prefeituras
administrem recursos de saúde por meio de contas
específicas e somente por meios rastreáveis.
Outra iniciativa do Ministério da Saúde foi a ampliação do controle sobre o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, coibindo o cadastramento
de profissionais com mais de dois cargos ou empregos
públicos, com horários incompatíveis.
Para aprimorar a gestão e otimizar o uso de recursos do SUS, o Ministério adotou ainda medidas
como a compra centralizada de produtos estratégicos,
a negociação direta com fornecedores e a implantação
de bancos de preços internacionais. Porém, ainda há
limitações para a melhoria da aplicação dos gastos
públicos, limitações que passam a ser superadas pelo
projeto de lei.
Muitas vezes, por exemplo, a única forma de
enfrentar irregularidades identificadas no setor é a
suspensão dos repasses do Ministério da Saúde a
Estados e Municípios que tenham incorrido nessas
irregularidades até que se comprove a efetiva prestação dos serviços. Mas esse procedimento termina por
prejudicar a execução das políticas de saúde, criando
transtornos maiores para a população e, mais ainda,
não pune os maus gestores.
A Lei de Responsabilidade Sanitária prevê penas
para os gestores que vão desde sanções administrativas até multa, prisão e a consequente perda de cargo público. Mas ela não tem apenas caráter punitivo.
O projeto dá a possibilidade de os entes federativos
que não cumprem suas responsabilidades legais formalizarem um Termo de Ajuste de Conduta Sanitária
(TACS), com a revisão de metas, com o acerto de uma
nova pactuação entre os entes da Federação para o
cumprimento de metas estabelecidas para o Sistema
Único de Saúde.
Hoje, esses termos de ajuste de conduta existem,
mas não têm o respaldo legal que a Lei de Responsabilidade Sanitária trará, fortalecendo esse instrumento.
Esse termo pode ser firmado para corrigir rumos e rotinas de gestão, exceto se houver desfalque ou desvio
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de dinheiro, bens ou valores públicos. Desse modo, se
preserva o atendimento aos cidadãos e cidadãs.
A discussão, na CCJ, da Lei de Responsabilidade Sanitária ocorre quando discutimos inclusive novas
fontes de recursos na comissão temporária destinada
a debater o financiamento da saúde do Brasil, e que
vem buscando apresentar proposições para o enfrentamento dessa questão.
Por essas duas frentes – a maior transparência
e melhoria dos gastos da saúde e a ampliação do orçamento da área –, nós estamos dando um grande
passo na construção de um SUS mais moderno, que
possa fazer frente a desafios crescentes, como o envelhecimento da população e a aplicação de novas tecnologias para o diagnóstico e tratamento de doenças.
A matéria seguiu para a Comissão de Assuntos
Sociais. Lá, nós pretendemos fazer um debate mais
aprofundado sobre o mérito da proposta. Vamos realizar várias audiências públicas para ouvirmos todos
os atores envolvidos na prestação do serviço à saúde,
desde secretarias municipais, prefeitos, secretarias
estaduais, governadores, Ministério da Saúde, profissionais da área de saúde, gestores, enfim, para que
nós possamos construir uma proposta, o máximo possível, consensual, porque essa proposta é essencial
para nós construirmos legitimidade para o Sistema
Único de Saúde.
Hoje, lamentavelmente, há um senso comum
negativo em relação ao SUS. A ideia das pessoas é a
de que nós temos muito dinheiro e que gastamos muito mal – o que não é verdade. É óbvio que o sistema
tem problemas de gestão e o Ministério da Saúde e
o Governo Dilma têm caminhado para superar esses
problemas. No entanto, é verdade também que nós
não podemos continuar garantindo o que faz o SUS
com os recursos que nós temos até agora.
Portanto, eu espero um debate bastante profícuo, na Comissão de Assuntos Sociais, para que nós
possamos chegar a um bom entendimento e avançar
com essa matéria.
Por isso, eu quero pedir o apoio dos nossos colegas da CAS na aprovação dessa matéria. Nesse
sentido, esta Casa dará uma grande contribuição para
a qualidade da saúde pública de todos os brasileiros
e brasileiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Eu o cumprimento, Senador Humberto. Eu sei que é
uma matéria delicada que não tinha regulamentação,
mas que, agora, tem um marco regulatório bem feito.
Eu tive o privilégio de ser relator, e o trabalho não foi
nada grande por conta da preparação, do conteúdo
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do projeto, que, com tanta dedicação e experiência
de ex-ministro e de militante na área da saúde, como
profissional, V. Exª apresentou. Parabéns!
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Solicito a minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Estou inscrito como o primeiro orador para uma
comunicação inadiável e vou fazê-la. Em seguida, se
não houver nenhum orador inscrito, passaremos para
o Senador Capiberibe.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com a palavra, para comunicação
inadiável, o eminente Senador Jorge Viana, do Estado do Acre.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Senador Casildo Maldaner, que me presta uma colaboração na Presidência desta sessão; colegas Senadores
e Senadoras, eu queria, nesta comunicação, informar
e relatar, por intermédio da TV Senado e da Rádio Senado que, ontem, no gabinete da presidência, na companhia do Presidente Renan, do ex-Presidente Sarney,
do Senador Vital do Rêgo, do Senador Romero Jucá
e, depois, na do Senador Lindbergh, nós tivemos o
privilégio de receber o Dr. Luís Barroso, indicado pela
Presidenta Dilma para ocupar uma vaga no Supremo
Tribunal Federal.
Trago o assunto para a tribuna porque também
hoje participei, na Comissão de Constituição e Justiça,
do momento em que foi lido o relatório do Senador Vital
do Rêgo que trouxe, para conhecimento da Casa e do
País inteiro, a biografia do futuro Ministro Barroso. Mas,
ontem, ele já nos havia impressionado a todos. É um
grande brasileiro, uma figura humana extraordinária, e
a Presidenta Dilma não poderia fazer escolha melhor,
tanto que tem sido elogiada por diferentes setores da
sociedade brasileira, extrapolando as diferenças entre
situação e oposição.
Não tenho dúvida alguma de que, na hora em
que sempre se questionada a relação entre poderes,
com sua maneira discreta e sempre muito firme, porque sempre teve posições assumidas publicamente,
embasadas pelo conhecimento, ele é uma das mais
brilhantes biografias que temos entre os que militam
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na advocacia brasileira, tanto que ouvi isso de Ministros do próprio Supremo que estão todos na melhor
das expectativas.
Na próxima semana, será feita a sabatina do futuro Ministro Barroso. Acredito, sinceramente, como
falei hoje na Comissão de Constituição e Justiça, que
o brasileiro terá aquilo de que ele tem sede hoje: ver
nossa Constituição sendo cumprida, sendo respeitada; ver seu art. 5º, que trata Dos Direitos e Garantias
Fundamentais, fazer parte da prática brasileira. Nós
vamos ver – todos nós que temos essa expectativa
– este País crescendo e se desenvolvendo, com todas as garantias do cidadão brasileiro preservadas.
Para isso, teremos um fortíssimo aliado, discreto,
competente, e que, certamente, irá ajudar no engrandecimento da mais alta Corte de Justiça do nosso
País. Faço este registro entendendo que é importante compartilhar conversas como a de ontem com a
sociedade brasileira.
E, por fim, Sr. Presidente, aproveitando inclusive
aqui – e já estava programado, a minha intenção ao
ocupar a tribuna era para isso – a presença do meu
querido colega, ex-governador e grande Senador Cássio Cunha Lima, eu queria registrar que ontem, por
uma iniciativa também de um Ministro do Supremo, o
Ministro Fux, mas, por um gesto de grandeza de partes que estavam num conflito judicial – no caso o clube
Treze, da Paraíba, o Rio Branco Futebol Clube, o STJD,
a CBF –, conseguiram firmar um acordo judicial, um
entendimento, que é às vezes o melhor instrumento
que se poder ter para se ter justiça.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Graças
à compreensão de todos, a Série C, do Campeonato
Brasileiro, vai ter a participação do Treze, do Rio Branco, resolvendo definitivamente uma pendência judicial.
E agora, tanto na Paraíba, quanto no Acre, nós
podemos viver a tranquilidade de ver essa paixão brasileira, que é o futebol, sendo aquela alegria ou a tristeza dos que perdem nos fins de semana.
E faço questão de registrar a mediação do Senador Cássio Cunha Lima. O Senador Vital também
procurou dar uma ajuda maior, mas o Cássio é da
região e não fez outra coisa a não ser salvaguardar
os interesses do Treze, mas salvaguardando de uma
maneira a buscar um entendimento para que a justiça pudesse surgir, e que o Rio Branco não sofresse.
Então, é com satisfação que ouço o aparte de V.
Exª e lhe agradeço. Acho que este foi um bom exemplo: com a compreensão de um Ministro do Supremo e
com a compreensão da própria CBF e do STJD, ontem
foi firmado um acordo, e eu estou aqui para registrar e
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agradecer, em nome do povo do Acre. O Rio Branco
volta à Série C, e agora é no campo, com os jogadores, e na arquibancada, com as torcidas.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) –
Senador Jorge Viana, eu não poderia deixar de trazer a
minha palavra neste instante para felicitá-lo, não apenas pelo pronunciamento, mas, de forma igualmente
pública, deixar consignado, nos Anais desta Casa, com
o registro dos telespectadores da TV Senado, todo o
trabalho, mais uma vez, dedicado, diligente e competente feito por V. Exª. Recordo-me bem, não faz muito
tempo, que aqui neste plenário fui procurado para que
pudéssemos, ...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) –
... a partir de um trabalho já realizado previamente por
V. Exª, dar cabo a essa demanda que não interessa a
ninguém, e, graças ao seu talento, à sua capacidade
de negociação, de articulação, graças ao conceito do
seu nome, o nome construído ao longo de uma trajetória que o Brasil respeita e que o Acre admira, foi
possível chegar a esse entendimento, com a mediação
do Ministro Fux. Não tenho a honra de conhecer na
intimidade o Ministro Fux, apenas tenho conhecimento
pela imprensa de que ele é tricolor como eu, fluminense; torço naturalmente pelo Treze, de Campina Grande, time também da preferência do Senador Vital. O
Senador Vital também, registre-se, foi importante em
todo esse procedimento, e estaremos, talvez, hoje à
noite, eu e o Ministro Fux, torcendo pelo Fluminense
em mais uma etapa da Libertadores, e quero, portanto, não apenas nesse episódio, mas ao longo de toda
uma trajetória de convivência que tenho com V. Exª,
registrar o meu apreço, minha admiração, minha estima e meu respeito e cumprimentá-lo por essa vitória
que é a vitória do bom senso, da negociação, do futebol brasileiro. Excepcionalmente teremos 21 clubes
na Série C, nesse certame de 2013, e que vença o
melhor. Excepcionalmente, cinco serão rebaixados, e
torço, muito sinceramente, para que Treze e Rio Branco continuem na Série C.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado.
Eu peço só licença ao Senador Casildo para
poder agradecer essas palavras generosas, palavras
generosas de que não sei se sou merecedor, do querido e bom amigo Cássio Cunha Lima, Senador que
engrandece o Senado, que faz o bom combate aqui,
defendendo os interesses do Brasil e dos brasileiros,
cobrando do meu Governo, do nosso Governo posições, mas que, com essa escola da vida que V. Exª, seu
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saudoso pai também já trilhou, nós todos chegamos
aqui no Senado com alguma vivência. Temos passado
em prefeituras, em governos, e sabemos claramente
que o melhor caminho é o entendimento, é ver as coisas acontecerem, é fazendo as coisas acontecerem.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu queria, por fim, fazer um registro muito especial, Senador
Anibal Diniz.
O Senador Anibal é surpreendente. Ele trabalha
há tantos anos comigo, há décadas, auxiliando-me,
orientando-me, assessorando-me em algumas vezes,
mas nos conduzindo em outras, e o Senador Anibal foi
uma pessoa determinada por essa luta pelo Rio Branco, pelo futebol acriano. Nós construímos um grande
estádio, temos trabalhado, mas Anibal está sempre na
linha de frente. E ele me chamou para encontrar uma
solução, para trabalharmos juntos um caminho, porque todos os recursos estavam esgotados, e a mais
alta Corte de Justiça é que deliberaria. E lá, com esse
espírito que temos, Senador Cássio, eu falei: “Só resta
buscar um entendimento”. Como o Ministro Fux achou
que era o melhor caminho também, ele, mais do que
nunca, ontem foi juiz: arbitrou,...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... mediou e resolveu uma questão judicial sem custo, a não
ser o do tempo e da boa vontade.
Então, eu queria deixar aqui registrado nos Anais
que valeu a pena. Pode ser um gesto aparentemente simples, mas não é. Envolve paixão, envolve esse
sentimento bem brasileiro do esporte, das disputas,
e a Série C tem que ter um pouco mais de atenção,
melhor condição.
Ontem, eu falava com o Presidente do Treze, ele
falando das dificuldades financeiras, a mesma coisa
com o Rio Branco, mas nós ainda vamos ter, às vésperas da Copa do Mundo, uma condição melhor para
os campeonatos de base, aqueles que dão oportunidade para o surgimento dos grandes jogadores. Neymar está indo em um jato fretado, semana que vem,
para Barcelona, e ele vem desses campos, dessas
divisões de base.
Então, muito obrigado, mais uma vez, Senador
Cássio Cunha Lima, Senador Vital e Senador Anibal,
meu...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... grande parceiro aqui.
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Parabéns à direção do Treze e a quem dirige o
nosso Rio Branco, e que agora nós possamos também
ter uma melhor sorte para o Treze e para o Rio Branco
na Série C do Campeonato Brasileiro, que começa na
próxima semana.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Após ouvirmos as palavras do Senador
Jorge Viana, eu não poderia deixar de recordar que,
ainda há alguns dias, o Senador Anibal Diniz historiava o drama por que estava passando o time de Rio
Branco, em função do problema que havia entre o Rio
Branco e o time da Paraíba, e aí, com a participação do
Senador Cássio Cunha Lima e os Senadores do Acre,
conseguiram fazer com que os dois times pudessem
participar nessa caminhada.
Eu vou passar aqui a palavra ao eminente Senador Flexa Ribeiro, em permuta com o Senador Rodrigo
Rollemberg. Porém, antes, quero fazer o registro dos
estudantes de nível médio da Escola Estadual Domingos de Oliveira, de Formosa, Goiás. As boas-vindas
aos estudantes do ensino médio do Colégio Estadual
Domingos de Oliveira, de Formosa, a querida Formosa
de Goiás, muito linda.
Fica o registro.
V. Exª está com a palavra, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Presidente Senador Casildo Maldaner, Senadora,
Srs. Senadores, também quero, antes de iniciar o
pronunciamento, saudar aqui os jovens que nos visitam. Sejam bem-vindos ao Senado Federal. Vocês
representam o Brasil de amanhã e participam conosco
desta sessão, o que nos dá uma honra e uma alegria
muito grande.
Ontem, Srªs e Srs. Senadores, 28 de maio de
2013, foi um dia daqueles que revigoram a força e
o comprometimento do Legislativo, do Senado Federal, com as importantes questões do nosso País.
Sem dúvida, a educação é a maior das nossas preocupações, ao lado da saúde, da infraestrutura e
da segurança.
Amigas e amigos que nos assistem pelos veículos
de comunicação do Senado, a TV Senado, e nos ouvem
pela Rádio Senado, paraenses de todas as regiões,
ontem aprovamos, Senador Capiberibe, em apenas um
dia – vou repetir: em apenas um dia – o Projeto de Lei
nº 30, de 2013, que cria a Universidade Federal do Sul
e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). O Senado Federal
recebeu o projeto da Câmara. A matéria foi lida, teve a
sua urgência aprovada, e ontem mesmo foi aprovada e
encaminhada para a sanção presidencial, o que deve
ocorrer em até 15 dias úteis, uma resposta rápida e
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ágil de um Senado Federal comprometido com a melhoria das oportunidades de educação em nosso País.
A Mensagem nº 349, de 2011, foi encaminhada
pelo Poder Executivo para a Câmara dos Deputados
em agosto de 2011. Tramitou por quatro Comissões,
tendo sido finalmente aprovada, em caráter terminativo, em 21 de maio próximo passado. No dia 28, ontem, o projeto foi, então, enviado por aquela Casa ao
Senado Federal, e aqui, como disse, aprovamos em
apenas um dia, Senador Jorge Viana. Em um dia, nós
aprovamos não só a Universidade Federal do Sul e
Sudeste do Pará, mas aprovamos também mais duas
universidades: uma para o Estado da Bahia e outra
para o Estado do Ceará.
Esta é uma conquista de todos os paraenses: do
Governo do Estado, que sempre apoiou a iniciativa; da
Universidade Federal do Pará, na pessoa do seu reitor,
o Prof. Carlos Maneschy, que não poupou esforços no
sentido de concretizar esse sonho dos paraenses; da
Bancada Federal do Pará, que lutou em conjunto em
diversas reuniões com o Ministério da Educação, solicitando essa universidade; dos prefeitos da região, em
especial o Prefeito João Salame, de Marabá, cidade
que vai sediar a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; dos vereadores dos Municípios envolvidos;
do setor produtivo, que reconhece a importante e fundamental parceria entre setor público e setor privado
para a qualificação e geração de oportunidades, especialmente aos nossos jovens; dos estudantes, que
tanto batalharam por essa universidade.
A aprovação desse projeto de lei significa mais
que a força e o compromisso do Legislativo. Ela representa a concretização de um sonho compartilhado
por milhares, talvez milhões de estudantes que buscam uma vaga na universidade no interior do meu
querido Estado do Pará; daqueles, hoje adultos, que
um dia tiveram que deixar suas casas, suas cidades
e ir estudar em locais distantes, muitas vezes até
fora do Estado, e sabem que, agora, com a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, seus filhos
terão condições melhores de estudar sem deixar o
conforto e a força da família durante sua formação
acadêmica.
Essa realidade só é possível com o desenvolvimento do Brasil, que se iniciou ainda na década de
1990, com a estabilização da moeda, com o Plano
Real e com as oportunidades e investimentos que o
Pará tem conquistado.
Essa região, senhoras e senhores, localizada
no sul e sudeste do Pará, é rica e cresce de forma
exponencial. É polo mineral, polo de logística e vem
sendo foco de nossa atenção para a concretização de
abrigar a primeira siderúrgica do Pará; de ser via de
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escoamento da produção nacional, pela ferrovia 151,
que irá até Barcarena, com a hidrovia do Tocantins e
tantas outras iniciativas que certamente vão dinamizar
ainda mais a economia da região.
Porém, sempre alertamos que, paralelamente,
deveríamos ter atenção especial com as oportunidades
para o povo da região, para os jovens. E isso só seria
possível com qualificação, com educação. E é esse o
sentido e a importância que essa universidade adquire.
Sr. Presidente, em 2006, apresentei, nesta Casa,
o Projeto de Lei nº 215, de 2006, que determinava,
exatamente. Vou ler a ementa – aspas: “Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Sul e
Sudeste do Pará (UFSPA), com sede no Município de
Marabá, por desmembramento da Universidade Federal do Pará (UFPA)” – fecho aspas.
Essa proposta foi aprovada nas Comissões e
enviada à Câmara dos Deputados em julho de 2007.
Lá, o então PL nº 1.473, de 2007, tramitou até 2009 e,
então, foi transformado, como é o Regimento daquela
Casa, em indicativo ao Ministério da Educação, destacando a importância da iniciativa e, dois anos depois,
felizmente, o Governo Federal encaminhou, então, proposta com a mesma ementa, que foi aprovada ontem,
aqui, no Senado, conforme relatamos.
Apesar de ser esta uma importante conquista...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – ...
lembro que tivemos uma significativa perda de tempo;
afinal, também em 2006, apresentei um projeto de lei
semelhante, que criava a Universidade Federal do
Oeste do Pará, em Santarém, e que, ainda em 2008,
após passar pelo Senado e pela Comissões da Câmara, também transformado em indicativo. A Ufopa,
ao contrário da Unifespa, foi encaminhado pelo Poder
Executivo no ano seguinte, em 2009, e já em 2010
começou a funcionar.
A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
poderia ter tido o mesmo destino, porém, sua data de
nascimento tardou em cerca de três anos – um tempo
considerável, que lamentamos. Mas, de qualquer forma, valeu a pena nosso esforço, um esforço conjunto
de todos, como disse. Agora, iremos acompanhar para
que a Presidenta sancione o projeto em até 15 dias
úteis e, posteriormente, fiscalizar, para que esta nova
Universidade receba os recursos para nascer grande...
(Interrupção de som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – ...
e forte, podendo, então, de fato, melhorar a educação
naquela região.
Srªs e Srs. Senadores, paraenses, trabalhamos
e conquistamos a Ufopa, em Santarém. Hoje, feste-
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jamos a Universidade Federal do Sul e Sudeste do
Pará, em Marabá, e concentraremos nossos próximos
esforços pela Universidade Federal do Nordeste do
Pará e pela Universidade Federal do Marajó, regiões
que também precisam de uma atenção especial do
Governo Federal e a merecem, em todas as áreas,
sobretudo na educação.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. Parabenizando, mais uma vez, todos os paraenses por mais
essa conquista.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o Sr.
Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Convido para fazer uso da palavra, para uma
comunicação inadiável, o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALD ANER (Bloco/PMDB –
SC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, caros colegas, não poderia
deixar de neste momento fazer uma comunicação, fazer um registro, de minhas congratulações aos colegas da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, presidida pela Senadora Ana Rita, bem
como à equipe da Secretaria de Comunicação Social
do Senado.
A nova edição da revista Em Discussão diz, na
sua primeira página: Adoção, mudar um destino. Senado busca melhorias na legislação para superar desafio de dar uma nova família a milhares de crianças
que vivem em abrigos.
É uma revista que tem um cabedal, um conteúdo
extraordinário nesse campo, relata todas as formas,
a legislação, como funciona. Inclusive, Sr. Presidente,
o tema abordado é da maior relevância, a adoção no
Brasil, seus avanços, suas dificuldades e os entraves
legais que ainda impedem a sua aplicação ou a sua
ampliação.
De acordo, Sr. Presidente, com a reportagem
dessa revista, estão registrados em cadastros para
adoção menos de 6 mil crianças, enquanto que existem mais de 40 mil delas abrigadas no Brasil e quase
30 mil casais dispostos a adotar um filho.
São dados relevantes, Sr. Presidente, caros colegas. Apenas 6 mil crianças cadastradas, mas existem 40 mil em abrigos e 30 mil casais se colocando
à disposição para adotar uma criança no Brasil. Quer
dizer, falta a gente relacionar, falta registrar, falta fazer
com que haja essa intercomunicação.
Que este rico material que contém essa revista,
Sr. Presidente – este rico material –, possa alcançar
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o maior número de pessoas no País, propondo uma
ampla reflexão acerca dos propósitos e benefícios da
adoção. Para o Parlamento, que sirva de subsídio para
a construção das pontes que unem os polos afastados.
Adotar é transformar o futuro e construir a cidadania da
forma mais humana, carinhosa e, sem dúvida, eficaz.
Este é o registro que eu não poderia deixar de
fazer, Sr. Presidente, no momento em que a Comissão
de Direitos Humanos, com a Secretaria de Comunicação do Senado, lança uma revista de importância tal
que, sem dúvida alguma, muito colaborará e ajudará
em relação às crianças abandonadas, que precisam
encontrar um teto, um lar, uma família.
Que possamos fazer com que o futuro possa ser
mais risonho para milhares desses jovens inocentes
que existem abrigados em inúmeros lugares deste
País afora.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Essa era a comunicação que eu gostaria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exa, Senador Casildo Maldaner.
Convido, para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador João Capiberibe.
Em seguida, para uma comunicação inadiável
– acho que a última antes da Ordem do Dia –, vou
chamar o Senador Armando Monteiro, porque a Senadora Ana Amélia se inscreveu como a primeira, e nós
vamos fazer a Ordem do Dia já, já. V. Exa está inscrita
e depois seguimos com a lista de oradores inscritos.
Senador querido e bom amigo Capiberibe, com
a palavra.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Jorge Viana, Srs. Senadores,
Sras Senadoras, a Folha de S.Paulo de ontem trouxe
uma extensa matéria sobre as dificuldades da aplicação da Lei Complementar nº 131, a lei que tornou
obrigatória a exposição, em tempo real, de todas as
receitas e despesas públicas e que, no dia 27 passado,
cumpriu o último prazo para sua aplicação, incluindo
a obrigatoriedade de os Municípios com menos de 50
mil habitantes prestarem conta através da rede mundial de computadores.
A Folha de S.Paulo e vários outros jornais em
todo o País falam das dificuldades do cumprimento
dessa lei. E a mesma Folha de S.Paulo de ontem traz
o artigo que um especialista na área de Administração
Pública, o professor Gregory Michener, denominado
“Cumprimento da lei exige ação coordenada dos órgãos públicos.”

599

Maio de 2013

Professor de Administração Pública da Fundação
Getúlio Vargas, canadense, publicou esse artigo na Folha de S.Paulo de ontem, e eu decidi compartilhar com
os telespectadores da TV Senado, com os ouvintes da
Rádio Senado e com os meus pares aqui no Senado.
Da perspectiva de um estrangeiro, a delegação
de poderes no Brasil é um pesadelo – mais
de duas dúzias de partidos, uma política de
coalizões que obriga os líderes a entregarem
cargos ministeriais a aliados inconfiáveis, e
um país de dimensões continentais que está
subdividido em quase 5.600 municípios.
A eficácia da governança e da delegação de
poderes exige monitoramento, e a Lei da Transparência [talvez seja] o mais poderoso mecanismo para esse fim, [ao lado] da Lei de Acesso
à Informação Pública. Está claro que as autoridades estão subjugadas pelas obrigações
de fiscalização que criaram para si mesmas.
[...]
Políticas de transparência forçam [...] municípios que guardam mal as suas informações –
ou que simplesmente não as guardam – [...]
a se profissionalizar.
[E isso] exige capacidade burocrática, recursos
e liderança eficaz, coisas das quais [muitas cidades] carecem. E o cumprimento das regras
depende da pressão pública. [...]
Como em muitas partes do Brasil a independência da imprensa local [...] é questionável,
não é surpreendente que essa pressão não
venha resultando em um cumprimento mais
robusto.
Ainda é cedo para [se] apresentar um julgamento [...] sobre o êxito ou o fracasso da lei.
Mas os indícios deixam claras certas conclusões preliminares. A primeira é que, pelos padrões internacionais, os governos já tiveram
tempo suficiente para cumprir as exigências
[da] lei, [mas] as evidências indicam que a adesão generalizada à Lei da Transparência é pífia.
A segunda conclusão é que os órgãos fiscalizadores [...] não têm sido capazes de fazer
cumprir a lei.
Está [...] claro, [...] que a “infraestrutura da
transparência” no Brasil precisa de uma melhor organização e coordenação. Isso significa
reunir as autoridades das Controladorias, dos
Ministérios Públicos, dos Tribunais de Contas
e de líderes locais sob uma “unidade de ação
da transparência”.
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Em última análise, a transparência tem a ver
com o monitoramento, e o monitoramento tem
custos políticos. A questão é se o Brasil tem
uma liderança local e uma sociedade civil suficientemente fortes para fazer com que esses avançados mecanismos democráticos
funcionem.
Assina o Professor Gregory Michener .
Peço, Sr. Presidente, o registro nos Anais desse
artigo do Professor Gregory.
Eu gostaria de explicar aos jovens estudantes
que estão nos visitando – sejam bem-vindos ao Senado – sobre esse tema sobre o qual estou discursando
aqui da tribuna.
Falo de uma lei que obriga a prestação de contas do dinheiro do contribuinte. Vocês todos que estão
aqui pagam impostos. Quando vão comprar a camisa
do uniforme, vocês pagam ICMS, vocês pagam vários
impostos que estão embutidos no preço de tudo que
consomem.
Nós aprovamos uma lei aqui no Senado para fazer com que todos os órgãos públicos, as prefeituras,
as agências distritais daqui de Brasília e o Governo
de Brasília prestem contas do dinheiro que arrecadam do cidadão. Tudo isso que vocês estão vendo
aqui é mantido com o dinheiro de todos nós. O Estado
brasileiro não fabrica dinheiro, ele arrecada dinheiro
dos contribuintes. Portanto, todos vocês, todos nós
somos contribuintes. E essa lei obriga as escolas em
que vocês estudam a prestarem contas do dinheiro
que é gasto lá. Os professores são pagos com o dinheiro do contribuinte; as escolas são construídas
com dinheiro público.
Enfim, tudo se faz com o dinheiro do cidadão e
da cidadã brasileira. Para vocês terem uma idéia, dos
doze meses do ano, nós trabalhamos quase cinco meses só para pagar imposto!
Então, a gente precisa que os governantes prestem contas de como foi gasto esse dinheiro. Essa lei
foi aprovada há quatro anos e passou a vigorar dando
prazos diferenciados para os Estados, para o Governo
Federal, para o Judiciário e por último para as prefeituras. As menores prefeituras passaram a ser obrigadas
a cumprir a lei a partir de segunda-feira, dia 27. Só que
há uma resistência. No Brasil há uma dificuldade: a lei
é aplicada para os pobres. O andar de cima, os ricos,
não costumam cumprir a lei. E os entes públicos também não costumam cumprir a lei.
Nós temos três leis importantes que ainda não
são cumpridas de forma rigorosa: a Lei de Responsabilidade Fiscal; a Lei da Transparência, que tem quatro
anos; e a Lei de Acesso à Informação. Qualquer infor-
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mação de que um cidadão precisar, ele pode peticionar, ele pode requerer, e o governo é obrigado a dar,
qualquer que seja o governo.
Então, talvez seja importante debater na escola em que vocês estudam os gastos públicos: quanto
custa a escola em que vocês estão estudando, quanto
custa a educação pública no nosso País.
Portanto, uma vez explicado, agradeço a presença
de todos vocês e agradeço, Sr. Presidente, o espaço
que me foi concedido.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.SENADOR JOÃO CAPIBERIBE EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
CUMPRIMENTO DA LEI EXIGE AÇÃO
COORDENADA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS
Gregory Michener
Especial para a Folha
Da perspectiva de um estrangeiro, a delegação
de poderes no Brasil é um pesadelo – mais de duas
dúzias de partidos, uma política de coalizões que obriga os líderes a entregar cargos ministeriais a aliados
inconfiáveis, e um país de dimensões continentais que
está subdividido em quase 5.600 municípios.
A eficácia da governança e da delegação de poderes exige monitoramento, e a Lei da Transparência
é talvez o mais poderoso mecanismo para esse fim,
ao lado da Lei de Acesso à Informação Pública. Está
claro que as autoridades estão subjugadas pelas obrigações de fiscalização que criaram para si mesmas.
Políticas de “transparência”, forçam municípios
que guardam mal as informações (ou que simplesmente
não as guarda) a se profissionalizar. Isso exige capacidade burocrática, recursos e liderança eficaz, coisa
das quais muitas cidades carecem. E o cumprimento
das regras depende da pressão pública.
Como em muitas partes do Brasil a independência da imprensa é questionável, não é surpreendente
que essa pressão não venha resultando em um cumprimento mais robusto.
Ainda é cedo para apresentar um julgamento sobre o êxito ou o fracasso da lei. Mas os indícios deixam
claras certas conclusões preliminares.
A primeira é que, pelos padrões internacionais,
os governos já tiveram tempo suficiente para cumprir
as exigências da lei, mas as evidências indicam que
a adesão generalizada à Lei da Transparência é pífia.
A segunda conclusão é que os órgãos fiscalizadores
não têm sido capazes de fazer cumprir a lei.
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Está claro que a “infraestrutura da transparência”
no Brasil precisa de uma melhor organização e coordenação. Isso significa reunir as autoridades das Controladorias, dos Ministérios Públicos, dos Tribunais de
Contas e de líderes locais sob uma “unidade de ação
da transparência”.
Em última análise, a transparência tem a ver
com o monitoramento, e o monitoramento tem custos
políticos. A questão é se o Brasil tem uma liderança
local e uma sociedade civil suficientemente fortes para
fazer com que esses avançados mecanismos democráticos funcionem.
Gregory Michener é professor de administração pública da Ebape/FGV Rio
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, que é um lutador por
mais transparência, pelo cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, como forma de democratizar a
condução da gestão pública.
Eu queria agradecer aos estudantes de nível
médio do Colégio Einstein Jr. Obrigado pela presença de todos e pela visita que fazem aqui ao Senado.
Sejam bem-vindos!
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Armando Monteiro, para uma comunicação inadiável.
Em seguida, o Senador Sérgio Souza, e, depois, vou
passar à Ordem do Dia.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero
registrar hoje, desta tribuna, a satisfação que tivemos
ontem com a realização da quarta edição da premiação
do Diploma José Ermírio de Moraes, que se inscreve,
no calendário aqui da Casa, como um momento em
que o Senado da República homenageia a indústria
brasileira. Essas solenidades ocorrem na semana da
indústria.
E ontem tivemos aqui uma tarde – final da manhã e início de tarde –, memorável, eu diria, porque o
Senado pôde tributar um justo reconhecimento a três
ilustres empreendedores deste País, cujas trajetórias
foram, ontem, muito bem homenageadas aqui.
Quero referir-me ao empresário Francisco Ivens
Dias Branco, Presidente do Grupo M. Dias Branco, talvez o mais expressivo conglomerado empresarial do
País na área em que atua, no segmento de alimentos,
especificamente de biscoitos e massas; ao empresário
e Presidente da Confederação Nacional da Indústria,
Robson Braga de Andrade, Presidente do Orteng; e ao
valoroso empresário do Estado de Alagoas, o Sr. José
Alexandre dos Santos, Presidente do Grupo Coringa.
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Nessa solenidade, nós pudemos, ao homenagear essas três figuras, destacar os desafios da
indústria brasileira. Foi também um momento de reflexão sobre a atual situação da indústria brasileira, os seus desafios, desafios que se projetam no
futuro, sobretudo na perspectiva da retomada, da
recuperação dessa posição relativa que a indústria
vem perdendo no País.
Meu caro Senador Cristovam, nós temos podido
conversar sobre esses temas, e não escapa a ninguém,
hoje, a constatação de que a indústria manufatureira
no Brasil vem perdendo posição relativa na formação
do produto econômico do País. Na década de 80, a
indústria manufatureira representava mais de 30% do
nosso PIB, e essa participação declinou ao longo do
tempo e, hoje, responde por pouco mais de 15% do
produto da nossa economia.
Alguns identificam esse fenômeno como sendo
um fenômeno nítido de desindustrialização, que nada
mais é do que a perda de posição relativa da indústria.
É claro que nós temos a compreensão de que, nas
economias mais maduras e desenvolvidas, o setor terciário tende a crescer e, por essa razão, o espaço da
indústria tende a diminuir. Mas o que está acontecendo no Brasil, por assim dizer, é um processo precoce
de desindustrialização, porque nós somos, ainda, um
País de renda média e que por isso não deveria ter
uma posição já tão clara e tão pronunciada de perda
de posição relativa da indústria.
Ora, isso tudo nos coloca o desafio de pensar na
indústria e de compreender que um país deve crescer
pela indústria.
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– A indústria dissemina conhecimento; a indústria produz um impacto importante na produtividade global da
economia; a indústria forma capital humano.
Portanto, a melhor forma de crescer é pela indústria. E o Brasil não pode, hoje, Senador Jorge Viana,
aceitar a justa ambição de manter-se como importante plataforma manufatureira na América Latina nem
dela abdicar-se. O Brasil não pode aceitar um processo regressivo de reprimarização da nossa pauta
de exportação.
Nós não podemos, de repente, imaginar que o
modelo australiano é algo que pode, como alguns analistas já apontam, servir ao Brasil.
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– O Brasil tem que se manter como uma potência nas
áreas mineral e agrícola, portanto, com uma vocação
natural para a exportação de commodities. Mas o Bra-
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sil não pode renunciar ao espaço que o trabalho de
gerações, neste País, permitiu e é um ativo valioso do
nosso País: a indústria.
Agora, a indústria perde posição relativa, porque
o Brasil padece ainda de entraves e constrangimentos
estruturais graves. E é por isso que produzir no Brasil
ficou caro. A energia é cara. Há um perigoso descompasso entre o aumento do custo unitário do trabalho
e a produtividade.
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– Portanto, meu caro Senador Cristovam, nós temos
hoje uma situação desafiadora. Não temos o custo dos
asiáticos, que são hoje os principais players na área
da exportação de manufaturados, e, ao mesmo tempo,
não temos a capacidade de inovar e de incorporar conhecimento ao que produzimos, como as economias
mais desenvolvidas têm.
Portanto, precisamos assumir, clara e corajosamente, com o sentido de urgência que isso requer, o
desafio de atuarmos simultaneamente numa agenda
velha e numa agenda nova.
A agenda velha é essa que ainda nos leva a lutar para superar estes constrangimentos estruturais:
infraestrutura precária; sistema tributário anacrônico e
disfuncional; relações do trabalho...
(Soa a campainha.)
(Interrupção do som.)
O SR. ARMANDO MONTEIR O (Bloco/PTB –
PE) – ... marcadas por uma grande rigidez (Fora do
microfone.); e um sistema educacional que está longe
de ser o que nós desejamos. Ao mesmo tempo, há o
desafio de atuarmos numa agenda nova, que nos coloca a perspectiva de desenvolver competências, de
incorporar inovação, de inovar processos e produtos.
Eu quero, se for possível, ouvir o Senador Cristovam, que havia solicitado. É possível, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Regimentalmente, não pode. A gente atende, mas o
problema é que está no horário da Ordem do Dia. Eu
fiz esse arranjo para V. Exª e para o Senador Sérgio,
que vai viajar imediatamente e tem um compromisso
de agenda. Mas é óbvio que o Senador Cristovam vai
saber fazer rapidamente, só para que não atrasemos
o início da Ordem do Dia.
O SR. ARMANDO MONTEIR O (Bloco/PTB –
PE) – E eu quero ouvir o Senador Sérgio em seguida
também, rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Ele vai falar.
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Eu faço a Ordem do Dia logo depois da fala de
V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Senador Armando, primeiro, para dizer que fico satisfeito
de vê-lo lembrar a solenidade de ontem que tivemos
aqui e em que o Dr. Robson foi um dos homenageados como Presidente da CNI. Segundo, para lembrar
o seu discurso de ontem, que realmente merece ser
olhado com muito cuidado – e eu fiz isso mais tarde;
não assisti, mas depois li. Nós precisávamos refletir
sobre tudo aquilo que o senhor colocou, diante do
risco que nós estamos vivendo, conforme o senhor
chamou – e alguns estão chamando –, da desindustrialização. Eu quero dizer que tenho trabalhado a ideia
da desindustrialização 2.0, que é a desindustrialização como proporção do nosso PIB de alta tecnologia
no cenário mundial – 2.0 para fazer uma brincadeira
com a informática, que trata sempre 2.0 – além da redução, comparando historicamente um momento com
outro no Brasil...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
... do ponto de vista da indústria, da sua participação
no PIB. Se a gente olha a nossa participação mundial
com produtos de alta tecnologia, ela é muito pequena.
Ontem eu fiz um desafio aos empresários aqui reunidos – devia haver uns 150, pelo menos –, porque eles
precisam começar a trabalhar, Senador Jorge, no sentido de haja uma maior competência, como o senhor
chamou, na economia, e isso passa pela ciência, pela
tecnologia e pela educação. E este foi o desafio: que
eles lutem para que um dia os filhos dos trabalhadores
deles estudem em escolas com a mesma qualidade
dos filhos dos próprios empresários. Mas o seu discurso merece ser bastante analisado, discutido, não
só nesses poucos minutos, mas também numa sessão
mais ampla e com mais Senadores.
O SR. ARMANDO MONTEIR O (Bloco/PTB –
PE) – Eu agradeço muito a V. Exª e quero só, ao final,
Senador Jorge Viana, agradecendo-lhe a tolerância,
lembrar o patrono desse Diploma, que é um ilustre
conterrâneo...
(Interrupção do som.)
O SR. ARMANDO MONTEIR O (Bloco/PTB –
PE) – ... nosso, um grande brasileiro, José Ermírio
de Moraes (Fora do microfone.), importante industrial
brasileiro do século passado, que lançou as bases de
um dos mais importantes complexos empresariais do
Brasil e que teve um papel ousado, meu caro Senador
Cristovam, desafiando, na época, oligopólios e monopólios estrangeiros.
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Foi de José Ermírio a luta para quebrar a patente do rayon, uma fibra sintética que deu origem à
indústria química, à Companhia Nitro Química Brasileira. Foi dele a luta para criar uma empresa de capital
nacional para produzir alumínio em nosso País, cujo
grande insumo é a energia elétrica. E ele pôde criar um
complexo de pequenas usinas produtoras de energia
para o autoconsumo.
Ele foi um brasileiro extraordinário! E dizia uma
frase, meu caro Senador Jorge Viana, que marca, por
assim dizer, uma compreensão desse processo que
hoje vivemos: “Pobre de um país que cede as suas
matérias-primas e fica importando manufaturas”. É
como se ele pudesse antever esse processo que hoje
nós experimentamos.
Portanto, ao final, quero renovar o meu compromisso, que é um compromisso desta Casa, de atuarmos com um sentido de urgência necessário para levar adiante uma agenda pró-competitividade do nosso
País, que passa pela retomada da agenda de reformas,
pela superação do atraso institucional que temos em
algumas áreas, mas, sobretudo, pela necessidade de
desonerar, de reduzir custos sistêmicos, de buscar
elevar a produtividade.
Queria ouvir, com muita atenção, a minha querida
Senadora Ana Amélia.
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– Não vamos poder recusar, Senador Jorge Viana, a
participação dela neste final da nossa fala.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Agradeço
ao Senador Jorge Viana, mas já concedi o meu lugar,
em permuta, ao Senador Sérgio Souza para que ele
possa falar; já fiz essa cessão.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Agradeço a gentileza de sempre.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu lhe
agradeço também, Senador Jorge Viana. Caro Senador Armando Monteiro, parabéns pela cerimônia de
ontem, que tive a oportunidade de acompanhar. Seu
pronunciamento foi realmente revelador do cenário que
vivemos. Não foi um pronunciamento novo, já que temos acompanhado a sua posição sobre isso, sempre
prestando um grande serviço ao País. Como sou de
um Estado de grande produção agropecuária, vejo que
há um discurso de que somos um País exportador de
commodities agrícolas ou commodities minerais. Isso
tem que mudar. É claro que isso tem que mudar, mas
por que é assim? Por conta disso que V. Exa...
(Interrupção do som.)
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A Sra Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – ... tem falado tanto (Fora do microfone.), que são as condições
de falta de competitividade. O nosso custo hoje é muito
maior do que em qualquer lugar. Eu comprei ontem um
cinto fabricado na China por R$16,00. O custo desse
cinto, fabricado pelo ex-Presidente da Fiergs, que o
senhor conhece, Renan Proença...
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– Conheço muito, Renan Proença.
A Sr a Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – ... custa
muito mais, fabricado lá em Bento Gonçalves, que
gera empregos. Então, nós estamos patrocinando os
empregos lá fora e deixando de estimular aqui dentro. E também, a agropecuária, por exemplo, tem uma
grande demanda industrial: tratores, colheitadeiras,
máquinas semeadoras. Tudo isso faz parte do conjunto. E a indústria é fundamental. Então, essa cadeia
produtiva é muito mais ampla do que simplesmente a
produção de grãos. Caminhões e todo – digamos – o
entorno de que se precisa para fazer grande e competitivo o País internacionalmente. Então, eu me associo
ao seu pronunciamento, mas queria destacar esse papel, porque a agricultura também é uma geradora de
desenvolvimento no setor industrial.
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– Eu quero agradecer a V. Exa. Sei que V. Exa compartilha dessas preocupações, e eu quero que fique claro
que eu não tenho, e nem poderia ter, nada contra o
setor do agronegócio, por reconhecer nele uma base
extraordinária de recursos que nós temos e esse encadeamento do setor primário com o setor secundário
da economia, que é fundamental. Então, eu quero que
o Brasil possa ser uma potência agrícola e, ao mesmo
tempo, sem deixar de ser um país que tem vocação
para o setor industrial e que pode, portanto, conservar-se como o mais importante parque manufatureiro da
América do Sul.
Muito obrigado, Senador Jorge Viana, pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu que o cumprimento, mais uma vez, como
já fizeram os colegas. V. Exa ontem ajudou a deixar o
Senado um pouco maior, porque foi um dos que trabalhou para que tivéssemos aqui uma das mais bonitas
sessões em homenagem a todos que trabalham na indústria, trabalham pelo País, e obviamente entregando
o Prêmio Antônio Ermírio de Moraes, que é parte da
história bonita da atividade industrial no Brasil, que V.
Exa tão bem representa nesta Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) –
ORDEM DO DIA
Há acordo em dois itens da pauta, e eu gostaria de chamar a atenção do Plenário. Vamos fazer a
apreciação dos dois itens acordados. Os demais itens
seguem na pauta do Senado para a próxima sessão.
Item nº 9:
REQUERIMENTO Nº 316, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 316, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando voto de solidariedade ao Governo
dos Estados Unidos da América, em razão do
atentado sofrido no dia 15 de abril de 2013,
durante a Maratona de Boston, que vitimou 3
pessoas e deixou mais de 100 feridos.
Parecer favorável, sob nº 394, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, tendo como Relator o Senador Alvaro Dias.
Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item nº 10:
REQUERIMENTO Nº 476, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
476, de 2013, do Senador Renan Calheiros,
solicitando, em aditamento ao Requerimento
nº 848, de 2012, que a Comissão de Juristas
criada com a finalidade de realizar estudos e
propor atualização da Lei de Execução Penal
– LEP seja composta por dezesseis membros
e tenha seu prazo prorrogado por mais cento
e vinte dias.
Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Encerrada a Ordem do Dia.
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São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI 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.
2
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.
3
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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4
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)

6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro 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.

Terceira 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.

5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro 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.

7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário
o Deputado Otavio Leite), que acrescenta a
alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre os fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo
obras musicais ou literomusicais de autores
brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os
suportes materiais ou arquivos digitais que
os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício Oliveira, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que
apresenta, com voto vencido do Senador
Eduardo Braga.
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8
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) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 553, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro licença para ausentar-me dos trabalhos
desta Casa, nos termos do inciso I do artigo 39 c/c o
artigo 40, do Regimento Interno do Senado Federal,
nos dias 5 a 7 de junho de 2013, com vista à participação de Reuniões do Parlatino que se realizarão em
Cuba, com ônus para esta Casa.
Brasília, 28 de maio de 2013. – Senador Casildo Maldaner.
Brasília, 21 de maio de 2013
• PROCESSO Nº 014163/13-6
• ORIGEM: Grupo Brasileiro no Parlamento Latino-Americano
Nos termos do que dispõe a alínea a inciso II do
art. 40 do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
e por solicitação do Excelentíssimo Senhor Senador
Flexa Ribeiro, Presidente do Grupo Brasileiro no Parlamento Latino-Americano, feita através do processo
nº 014163/13-6, autorizo a liberação de passagens
aéreas e diárias aos Excelentíssimos Senhores Senadores Cyro Miranda, Casildo Maldaner, Antonio Carlos
Valadares e Paulo Davim, para participarem de Reuniões do Parlatino, em Cuba, nos dias 6 e 7 de junho
de 2013. – Senador Renan Calheiros, Presidente do
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 554, DE 2013
Solicita informações ao Senhor Ministr o
de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação sobre as condições para o trabalho
garantidas pelo Ministério da Ciência,Tecnologia e Ino vação – MCTI aos membr os
da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio.
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com os artigos 215, I, a, 216 e
217 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja o presente requerimento encaminhado ao
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação para que este providencie, dentro do prazo constitucional, respostas às informações
abaixo solicitadas:
• Qual o valor das diárias concedidas aos membros da CTNBio quando estes se deslocam até
Brasília – DF para participarem das reuniões
da CTNBio?
• Qual o custo que cada membro da CTNBio
tem com transporte ida e volta de sua residência ao aeroporto, do aeroporto ao hotel em
Brasília – DF e do hotel em Brasília ao local
de reunião da CTNBio?
• Qual o custo da alimentação do membro da
CTNBio quando este está à disposição da Comissão nos dias de reunião?
• Qual o custo do hotel em Brasília – DF para
cada membro da CTNBio no período de reunião da CTNBio?
Justif cação
Ao publicar o Decreto nº 5.591, de 22 de novembro
de 2005, que regulamentou a Lei nº 11.105/05 (Lei de
Biossegurança), o Presidente da República reconheceu – parágrafo único do artigo 13 – que as funções e
atividades desenvolvidas pelos membros da Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio são de
alta relevância e honoríficas. Já no caput do mesmo artigo 13, estabeleceu que as despesas com transporte,
alimentação e hospedagem dos membros da CTNBio
serão de responsabilidade do Ministério da Ciência e
Tecnologia e Inovação.
Lendo o artigo 13 do referido Decreto, as pessoas, de uma forma geral, acreditam que fazer parte
da CTNBio e realizar um trabalho de forma tranquila,
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amparado pelo Estado, e ser reconhecido por exercer
uma função de alta relevância que honra e distingue
o executor. Porém, a informação que nos chega é de
que é grande a diferença entre o que prega de forma
elegante o decreto presidencial e o dia-a-dia dos membros da CTNBio.
No que diz respeito às despesas com transporte, alimentação e hospedagem, mesmo o Presidente
da República tendo assegurado que estas despesas
ficariam a cargo do MCTI, existe a informação de que
a teoria não corresponde uma prática, e que boa parte dos membros da CTNBio recebem uma diária que
não é suficiente para pagar suas despesas básicas.
Em outras palavras, a informação que temos é de que
os membros da CTNBio que se deslocam até Brasília
estão pagando para trabalhar na Comissão.
Além disso, cabe observar que o trabalho do
membro da CTNBio não se resume nos dois dias de
reunião mensal, visto que durante o intervalo entre uma
reunião e outra tem que estudar os projetos que lhe
foram encaminhados para análise e, na reunião, poder
apresentar seu entendimento. Dessa forma, pode-se
questionar até quando este voluntarismo científico garantirá o funcionamento de uma Comissão que analisa
a biossegurança das pesquisas e dos produtos oriundos da engenharia genética?
Diante da situação informada e que considero
de elevada gravidade, requeiro as informações acima
solicitada para conhecer de fato a situação e, sendo
confirmadas as informações, propor uma solução efetiva para a situação. As informações acima solicitadas
podem ser facilmente obtidas pelo Ministério junto aos
membros da CTNBio, Colegiado que integra a estrutura básica do MCTI.
Sala da Sessão, – Senadora Kátia Abreu.
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 555, DE 2013
Senhor Presidente,
Com fundamento nos §§ 7º e 8º, no inciso IV,
do artigo 154 do Regimento Interno do Senado Federal, de acordo com a nova redação da Resolução
nº 3, de 2013, requeiro que a sessão deliberativa do
dia 12 de junho, do corrente, seja transformada em
sessão de debate temático para discussão da crise
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das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais Filantrópicos e as tabelas do Sistema Único de Saúde.
Sala das Sessões, 27 de maio de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 556, DE 2013
(Requerimento nº 12, de 2013-CCT)
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro autorização para
participar, na qualidade de membro da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal, por ocasião de convite
formulado pela Confederação Nacional da Indústria
(convite anexo), do 42º Torneio Internacional de Formação Profissional (42st WorldSkills Competition), que
será realizado em Leipzig, na Alemanha de 2 a 7 de
julho de 2013.
Nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico que irei me
ausentar do país no período do dia 2 a 7 de julho do
corrente ano.
Sala das Sessões, 28 de maio de 2013. – Senador Cícero Lucena.
Carta Circular nº 49/2013-Pres
Brasília, 30 de abril de 2013
Assunto: Convite para o 42º WorldSkills, em Leipzig
Prezado senhor,
Tenho o prazer de convidar Vossa Excelência
para participar do 42º Torneio Internacional de Formação Profissional (42nd WorldSkills Competition),
que será realizado em Leipzig, na Alemanha, de 2 a
7 de julho de 2013.
Esse é o mais tradicional e o maior evento de
formação profissional em que competem jovens dos
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países mais industrializados do mundo. Como nas
edições anteriores, realizadas a cada dois anos, o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) será o principal representante do Brasil, tendo
mantido um excelente desempenho, desde a sua
primeira participação em 1983, colocando-se sempre entre os 10 primeiros lugares nas últimas 9 edições do evento.
No certame anterior, realizado em Londres, em
2011, o Brasil conquistou o 2º lugar, superado apenas
pela Coreia do Sul e à frente de países como Estados
Unidos, Reino Unido, Japão, Alemanha, Suíça, entre
outros. A competição foi disputada por 51 países e 944
estudantes de cursos técnicos profissionalizantes. A
equipe brasileira competiu em 25 ocupações e os alunos do SENAI conquistaram seis medalhas de ouro,
três de prata, duas de bronze e mais dez certificados
de excelência.
São resultados que demonstram a excelência e
a atualidade tecnológica do ensino do SENAI e que
merecem o prestígio da presença de Vossa Excelência no torneio de Leipzig. Os alunos do SENAI que
representarão o Brasil foram selecionados a partir da
Olimpíada do Conhecimento, grande evento promovido bianualmente pela própria entidade, realizado em
São Paulo, no ano passado.
Assim, reitero a importância da participação de
Vossa Excelência na delegação organizada pela Confederação Nacional da Indústria (CND, que contará
também com dirigentes do Sistema Indústria, parlamentares, autoridades e empresários.
Atenciosamente, – Robson Braga de Andrade,
Presidente da CNI.
CCT (13ª Reunião Extraordinária) 28-5-13
(Excerto sem revisão.)
O SR. PRESIDENTE (Zeze Perrella – Bloco/
PDT – MG) – O Requerimento, de 2013, do Senador
Cícero Lucena...
Nós estamos aqui com um requerimento extrapauta do Cícero Lucena.
Os Senadores que concordam com a inclusão
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
EXTRAPAUTA
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA Nº 12, DE 2013
Nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,requeiro
autorização para participar, na qualidade de
membro da comissão de Ciência,Tecnolo-
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gia, Inovação, Comunicação e Informática
do Senado Federal, por ocasião de convite
formulado pela Confederação Nacional da
Indústria (convite anexo), do 42º Torneio
Internacional de Formação Pr of ssional
(42st WorldSkills Competition), que será
realizado em Leipzig, na Alemanha, de 2 a
7 de julho de 2013. Nos termos do art. 39,
inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, comunico que irei me ausentar
do país no período do dia 2 a 7 de julho
do corrente ano.
Autoria: Senador Cícero Lucena
Com a palavra o Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
Sr. Presidente, esse convite foi formulado à Comissão
e V. Exa abriu para os Senadores que demonstrassem interesse – até foi trazido pelo Senador Anibal.
Eu também estou me colocando à disposição para
participar do evento, assim como outros Senadores
poderiam fazer.
O SR. PRESIDENTE (Zeze Perrella. Bloco/PDT
– MG) – Em discussão. (Pausa.)
Em votação.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Só lembrando que as rádios, obviamente, foram
todas aprovadas também.
Eu estou emocionado, porque é a segunda vez
em que eu consigo quorum.
Estou achando que é vitória do Cruzeiro, Senador
Cícero. Estamos fazendo uma homenagem.
Não havendo mais nenhum assunto a tratar, Srs.
Senadores, está encerrada a reunião.
(Iniciada às 9 horas e 26 minutos, a reunião é
encerrada às 10 horas e 29 minutos.)
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 557, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 40, do Regimento
Interno, autorização para participar como palestrante,
na qualidade de Ouvidora-Geral do Senado Federal,
por ocasião de convite formulado pelo Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público – CNOMP,
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da 17ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos
Ouvidores do Ministério Público, convite em anexo, a
se realizar no dia 7 de junho de 2013, às 10h30min,
em Cuiabá/MT.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2013. – Senadora Lúcia Vânia, Ouvidora-Geral do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Voltamos à lista de oradores inscritos.
Falará o Senador Sérgio Souza, tendo em vista
a contribuição da Líder Ana Amélia. Logo em seguida,
a Senadora Ana Amélia, como Líder inscrita.
Senador Sérgio Souza, V. Exª dispõe do tempo
regimental de 20 minutos.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Pois é, ganhei, inclusive, um plus.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Após a Ordem do Dia, tem seu tempo regimental.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Eu não vou usar de todo o tempo, mas, como não
consegui fazer um aparte ao Senador Armando Monteiro, para agilizar a Ordem do Dia, meu caro Presidente, Senador Jorge Viana, eu gostaria de, também,
como feito pelos meus colegas, parabenizar pelo prêmio recebido o Dr. Francisco, o Robson, que é o nosso
Presidente da CNI, e o José Alexandre.
Nós estivemos, ontem, na casa do Robson, na
casa da CNI aqui em Brasília, num jantar que acontece
anualmente, onde se encontram todos os presidentes
das federações das indústrias das unidades federativas
brasileiras, acompanhados das suas esposas.
Cada ano um Estado faz um jantar temático. Ano
passado, foi o Estado do Pará, e estive também presente; este ano, foi o do Paraná. Eu gostaria de parabenizar a pessoa de Edson Campagnolo, Presidente
da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, pelo
brilhante jantar de ontem à noite, servido com produtos típicos do Paraná. Cito aqui apenas um deles: o
pinhão, que é símbolo do meu Estado.
Parabéns a todos aqueles que foram homenageados pelo Senado Federal por esse prêmio e parabéns à Federação das Indústrias do Paraná, pelo
brilhante jantar oferecido aos integrantes da CNI na
noite de ontem.
Sr. Presidente, o Senado Federal tem um papel
preponderante para o cumprimento de seu papel constitucional e para a estabilidade democrática brasileira.
Em seu processo legislativo, no sistema bicameral, tem
também o seu papel de legislar e de fiscalizar.
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No âmbito da fiscalização, o Senado Federal tem
uma comissão temática para essa finalidade que, além
da fiscalização, congrega o meio ambiente, a que chamamos de CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização do Senado Federal.
Nessa comissão de fiscalização, que tem a prerrogativa de fiscalizar as execuções, os gastos públicos em
nível federal, tendo como auxiliar o Tribunal de Contas
da União, criam-se subcomissões permanentes para
a finalidade específica da fiscalização.
Nós temos uma subcomissão para o acompanhamento e fiscalização de todas as obras do PAC para a
Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Essa subcomissão foi instalada há algum tempo. Dela faço parte como
membro, há dois anos, e, neste ano, tive o privilégio
de ter sido escolhido presidente pelos meus pares.
Nós estamos passando por um momento interessante no Brasil, inclusive dando continuidade até
mesmo ao que o Senador Armando Monteiro falou
aqui, da necessidade de nós incrementarmos os investimentos e agilizarmos a industrialização deste País. E
o Governo Federal, em seus editais de contratações,
já regulou ao dizer que a preferência sempre será para
o conteúdo nacional, desde que não ultrapasse, lógico, salvo engano, a casa de 25%, um custo maior que
o similar estrangeiro. Mas a preferência é o nacional
porque ele agrega valor, gera emprego e renda no interior do nosso País.
E o Governo Federal tem investido pesadamente
em obras que nós chamamos no PAC da Copa e das
Olimpíadas. Então é a função do Senado Federal, através da sua Comissão de Fiscalização, que criou uma
subcomissão específica para essa finalidade, fiscalizar
e acompanhar essas obras.
Como Presidente eleito recentemente, nós decidimos fazer algumas diligências em algumas capitais
brasileiras que serão sede da Copa do Mundo e escolhemos visitar primeiro aqueles que terão jogos da
Copa das Confederações, que inicia agora, no próximo
dia 15, com o primeiro jogo aqui na Capital Federal,
salvo engano, entre Brasil e Japão.
Então, Sr. Presidente, é nesse sentido que venho
à tribuna hoje, para prestar contas aos Senadores e
à sociedade brasileira do trabalho que estamos realizando na Subcomissão, para que possam entender
um pouco também esse papel de fiscalização, que é
uma das atribuições do parlamentar.
No dia 22 passado, na última quarta-feira, a Subcomissão esteve no Estádio Nacional Mané Garrincha
e pôde verificar a situação das obras, não só as do estádio, mas também aquelas que envolvem o entorno
do estádio. Acompanhados pelo Secretário da Copa do
Distrito Federal, o Sr. Cláudio Monteiro, que representa-
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va naquele momento o Governador Agnelo Queiroz, a
quem agradeço a recepção a minha pessoa e também
ao Senador Paulo Davim e ao Senador Blairo Maggi,
juntos fizemos essa diligência na semana passada.
E pudemos verificar, Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, Srªs e Srs. Senadores, a beleza e a grandiosidade do Estádio Nacional Mané Garrincha. Aqueles
que nos assistem, neste momento, pela TV Senado,
nos ouvem pela Rádio Senado e estiveram presentes
no Estádio Mané Garrincha no último domingo ou viram pela televisão, tiveram uma impressão, acredito,
positiva, de que isso está acontecendo, e aqui no Brasil.
Então a grandiosidade e a beleza nós pudemos constatar in loco, através da Subcomissão.
É evidente que ainda deve levar algum tempo para
que sejam feitos alguns ajustes para o primeiro jogo da
Copa das Confederações que acontece no próximo dia
15 junho. Porém, Sr. Presidente, é inevitável reconhecer o excelente nível de acomodações apresentadas
na arena de Brasília. Seguramente o equivalente às
mais modernas ao redor do Planeta.
Não poderia, entretanto, deixar de trazer as minhas impressões sobre a organização do jogo de abertura do campeonato brasileiro entre Flamengo e Santos, realizado no domingo passado no Estádio Mané
Garrincha. Penso que o resultado final foi satisfatório.
Afinal, foi possível verificar, através das imagens de
TV, o belíssimo espetáculo promovido pelos torcedores
presentes, com um público total de 63,5 mil pagantes,
uma renda próxima a R$7 milhões, a maior de todos
os tempos do brasileirão.
Todavia, é forçoso apontar as falhas ocorridas e
que devem ser corrigidas para a Copa das Confederações, que acontecerá a pouco menos de vinte dias.
A principal delas é o acesso ao estádio, tanto pela demora em abrir os portões quanto pela quantidade insuficiente de entradas dotadas de detectores de metal
em comparação com os mais de 60 mil espectadores.
O resultado disso foi um tempo de aproximadamente duas horas de espera nas gigantescas filas
com alguns pagantes entrando na arena com o jogo
já em andamento. Isso é fato e pudemos acompanhar
inclusive pela Imprensa nacional.
Considerando que o jogo entre Brasil e Japão
no próximo dia 15 está com a bilheteria esgotada, é
fundamental que medidas sejam tomadas para evitar
a repetição dos erros de acesso do último domingo.
Os demais ajustes são menores, porém essenciais para a recepção de eventos tão grandiosos como
aqueles que estão por vir. Refiro-me às reclamações
sobre a baixa temperatura da água nos vestiários, as
sinalizações das letras relativas às fileiras de cadeiras marcadas, que podem ser mais claras, e ainda
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a melhoria das instalações de bares e lanchonetes
dentro do Estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília.
Mas, ainda assim, entendo que o teste de Brasília
foi positivo e as correções necessárias são simples,
comparadas à grandiosidade que é a construção do
Estádio Nacional Mané Garrincha.
Já no dia 23, na última quinta-feira, a Subcomissão esteve na cidade de Recife e pôde visitar a Arena
Pernambuco e o ramal Cidade da Copa. Visitamos também a estação de metrô e o terminal integrado Cosme
e Damião. Por fim, todos fomos muito bem recebidos
pela Infraero no aeroporto de Recife, onde também
tivemos oportunidade de nos deparar com as obras
que estão sendo feitas naquele aeroporto.
Acompanhados, naquele momento, pelo Senador Cícero Lucena, que é o relator da Subcomissão
de Acompanhamento das obras da Copa e das Olimpíadas, visitamos a Arena Pernambuco, cujo projeto
também merece todos os nossos elogios pela beleza
e funcionalidade. Assim como em Brasília, o jogo inaugural entre Náutico e o Sporting de Lisboa também
apresentou problemas de acessibilidade ao estádio
Arena Pernambuco, além de longas filas, metrô e
ônibus lotados e muita paciência daqueles que foram
ao jogo. As obras na Cidade da Copa e nos terminais
Cosme e Damião ainda estão em andamento, porém
é perceptível a sua evolução. Nas palavras dos responsáveis pela obra, a expectativa é de que, no dia
16 de junho, quando lá ocorrerá o jogo entre Uruguai
e Espanha, a maioria do projeto estará concluída e à
disposição daqueles que acompanharão a Copa das
Confederações.
Em nome do Secretário Executivo de Supervisão
Técnica, Sílvio Bompastor, que nos acompanhou nas
visitas, agradeço ao Governador Eduardo Campos pela
acolhida na última quinta-feira, em Recife, Pernambuco, da nossa Subcomissão de Acompanhamento
dessas obras.
Por fim, no dia 24, na última sexta-feira, estivemos na capital da Bahia, na cidade de Salvador. Por
lá, na companhia da Senadora Lídice da Mata, visitamos a Arena Fonte Nova e as obras do novo terminal
de passageiros no porto da cidade.
Aliás, em relação a essa estada na Bahia, é absolutamente imprescindível agradecer a atenção, a
deferência e o tratamento dispensados pelo Governo
daquele Estado à Subcomissão da Copa e das Olimpíadas do Senado, na pessoa da assessora Rosângela
Medeiros, que nos acompanhou integralmente ao longo
da visita. Agradeço e parabenizo o Governador Jaques
Wagner pelo trabalho e pela gentileza dispensada à
Subcomissão do Senado Federal.
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Igualmente, como as duas outras arenas, a Fonte
Nova merece os nossos aplausos, Sr. Presidente. O
estádio está belíssimo!
Tivemos a oportunidade de, assim como em Brasília e também na Arena Pernambuco, em Recife, visitar todas as dependências do estádio, inclusive seus
vestiários e salas de imprensa.
Após a nossa visita, houve um incidente com a
lona da cobertura da Arena Fonte Nova. Houve uma
ruptura em decorrência das grandes chuvas ocorridas
em Salvador naquele fim de semana e as explicações
já foram trazidas e dadas pelo Secretário da Copa,
dizendo que uma das lonas não estava tensionada
adequadamente, por isso essa ruptura.
Entretanto, é evidente que o ideal seria que nenhuma falha tivesse sido detectada, porém entendo
que mais importante do que identificar o eventual culpado, Sr. Presidente, seja ele humano ou não, é corrigir
o problema e deixar o estádio apto para recepcionar
os jogos previstos tanto para a Copas das Confederações, como, em especial, para a Copa do Mundo,
que ocorrerá no ano que vem, em 2014, aqui no Brasil.
A última visita, em Salvador, ocorreu ao Aeroporto Luís Eduardo Magalhães. Lá, pudemos constatar a
realidade das obras importantes para aperfeiçoar a
logística e o funcionamento dos serviços prestados
naquele terminal. Além da construção da maior torre
de controle da América Latina, com 63 metros de altura, visitamos as obras e a construção de três novos
pátios para estacionamento de aeronaves, um de carga
e dois de aeronaves de passageiros.
Aproveito, aqui, para agradecer ao Superintendente Regional da Infraero, José Cassiano Ferreira Filho,
pela hospitalidade, pela forma como nos recepcionou
no aeroporto de Salvador.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de forma
geral, foram essas as impressões que tivemos dessas
três diligências, cujo objetivo era verificar a qualidade,
o cronograma e o bom uso das obras concluídas ou
em construção para a Copa das Confederações e,
por consequência, também para a Copa do Mundo –
aqui, repito, as visitas ao estádio Mané Garrincha, em
Brasília; ao estádio Arena Pernambuco, na cidade de
Recife, no Estado de Pernambuco; e também à Fonte
Nova, em Salvador, na Bahia.
É importante que, neste pronunciamento, fique
claro, Sr. Presidente, que essa Subcomissão vai, além
disso, discutir outros pontos, cuja responsabilidade é
patente. Nós fomos criados com o objetivo de acompanhar e fiscalizar. Num primeiro momento, estamos
fazendo um acompanhamento, mas a fiscalização não
deixará de ser feita. Por isso eu não tratei do custo das
obras ou dos modelos de contratação e gestão dos
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empreendimentos. Porém, asseguro que a Subcomissão está absolutamente atenta a esses aspectos,
e não abriremos mão de avaliar e caracterizar todos
os gastos realizados.
Não estamos alheios às criticas em torno do alto
custo dos ingressos do estádio de Brasília ou às particularidades dos contratos de PPPs ou concessões, em
Recife ou Salvador. Inclusive já temos requerimentos
endereçados ao Tribunal de Contas da União e às demais autoridades competentes, para fiscalizarem as
obras em questão.
Nós vamos solicitar que documentos sejam encaminhados à Comissão de Fiscalização do Senado
Federal, para que, ao final dos nossos trabalhos,
possamos avaliar, de forma detida, os gastos empreendidos para essas obras. Porque nós sabemos,
meus caros Senadores, Senadora Ana Amélia, da
importância que tem a Copa do Mundo acontecer
no Brasil. Mas nós sabemos também que há muitos
recursos públicos envolvidos, e esses recursos públicos devem ser acompanhados de forma que sua
aplicação aconteça como planejado, programado e
autorizado em lei.
Dito isso, concluo afirmando que a impressão geral das três cidades visitadas é amplamente positiva.
Com umas pequenas correções necessárias, especialmente no que se refere à acessibilidade das arenas,
tenho a convicção de que o Brasil terá todas as condições de realizar uma grande Copa das Confederações
e, no ano que vem, uma excelente Copa do Mundo.
Acredito que o legado deixado pelas obras da
Copa do Mundo nas cidades que serão sedes é de
valor inestimável para a população daquelas cidades
e para a sociedade brasileira como um todo. Além de
deixarmos um legado das obras nessas cidades, vamos deixar ao Brasil um legado inestimável do ponto
de vista turístico, porque mais de 180 países vão transmitir os jogos da Copa do Mundo em 2014. E nós que
gostamos do futebol e estamos acostumados a acompanhar os jogos da Copa do Mundo vemos que meses
antes esses países já começam a fazer reportagens no
país que será sede da Copa do Mundo, mostrando as
cidades sedes, mostrando as características daquela
unidade federativa onde se encontram as sedes cujos
jogos serão realizados.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Isso é uma divulgação, que vem naturalmente para a
população brasileira. E aí ganha não só aquela cidade-sede, mas ganham toda a União, toda a Federação,
todos os Estados e Municípios brasileiros, de forma
indireta, porque nós estamos falando aqui em um in-
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cremento também na arrecadação. E a arrecadação
é distribuída, na forma da Constituição, a todos os
entes federados.
Era nesse sentido, Sr. Presidente, de vir à tribuna
do Senado Federal dar satisfação aos colegas Senadores e Senadoras e a toda a sociedade dos trabalhos
da Subcomissão da Copa, desejando a todos um bom
final de semana, um bom feriado de Corpus Christi,
amanhã. E uma boa-tarde a todos aqueles que ainda
ficam no Senado Federal.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, 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)
– Encontram-se sobre a Mesa alguns requerimentos
que vão à votação agora.
O Senador Luiz Henrique apresentou o Requerimento nº 507, de 2013 , por meio do qual solicita,
nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença
para ausentar-se dos trabalhos Casa, no período de
13 a 18 de junho de 2013, para participar de solenidades em comemoração aos 200 anos de Karlsdorf;
do Programa Oficial da Visita de Parceria de Brusque
a Karlsdorf-Neuthard; de visita ao Ministro de Assuntos Federais, Europeus e Internacionais do Estado de
Baden-Württemberg; bem como de visita à fábrica de
automóveis Mercedes-Benz, na Alemanha.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional (CRE), nos termos do §4º do art. 40 do Regimento Interno, emitiu parecer favorável, que foi publicado na forma regimental.
É o seguinte o Parecer:
PARECER Nº 419, DE 2013
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento nº
507, de 2013, do Senador Luiz Henrique ,
que “Requer, nos termos do ar t. 55, III, da
Constituição Federal e do ar t. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para desempenhar missão ofcial no
exterior, no período de 13 a 18 de junho de
2013, para par ticipar de solenidades em
comemoração aos 200 anos de Karlsdorf ,
do Programa Of cial da Visita de Parceria de
Brusque a Karlsdorf-Neuthard e de visita à
Mercedez-Benz, e comunica, nos termos do
art. 39 do ref erido Regimento, que estará
ausente do País no período de 12 a 19 de
junho de 2013.”
Relatora: Senadora Vanessa Grazziotin
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I – Relatório
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Requerimento nº 507, de 2013, do Senador Luiz Henrique,
que tendo sido convidado pelas autoridades alemãs,
Dr. Christoph Schnaudigel, Administrador do Distrito
de Karlsruhe, e do Sr. Sven Weigt, Prefeito da cidade
de Karlsdorf-Neuthard, para participar de solenidades
em comemoração aos 200 anos de Karlsdorf-Neuthard
e do Programa Oficial da visita de parceria de Brusque
e Karlsdorf-Neuthard, de 13 a 18 de junho de corrente
ano. Acrescenta, ainda, que o Ministro de Assuntos Federais, Europeus e Internacionais do Estado de Baden-Württemberg, também o convidou para a recepção no
dia 17 de junho, às 16h, naquele Ministério, para evidenciar a preservação das boas relações entre o Estado de Santa Catarina e àquela região da Alemanha.
O Senador requer, nos termos do artigo 55, III,
da Constituição Federal, combinado com o art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, autorização
para desempenhar a referida Missão oficial no exterior,
com ônus para o Senado Federal. Em sendo autorizada a participação nos referidos eventos, comunica,
nos termos do art. 39 do Regimento Interno, que estará ausente do País no período de 12 a 19 de junho,
quando desempenhará a referida Missão, conforme
convites anexos.
O Requerimento do Senador Luiz Henrique se
faz acompanhar dos convites do Dr. Christoph Schnaudigel, Administrador do Distrito de Karlsruhe, e do Sr.
Sven Weigt, Prefeito da cidade de Karlsdorf-Neuthard;
e do Sr. Peter Friedrich, Ministro de Assuntos Federais, Europeus e Internacionais do Estado de Baden-Württemberg, para participação nos eventos citados.
II – Análise
O art. 13 do Regimento Interno do Senado Federal expressa as situações em que o Senador não
será considerado ausente, quais sejam: “se estiver
em licença, ou em representação a serviço da Casa
ou, ainda, em missão política ou cultural de interesse
parlamentar, previamente aprovada pela Mesa, obedecido o disposto no art. 40”.
O art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, por sua vez, prevê que “a ausência do Senador,
quando incumbido de representação da Casa ou, ainda,
no desempenho de missão no País ou no exterior, deverá ser autorizada mediante deliberação do Plenário,
se houver ônus para o Senado”, estabelecendo, ainda, em seu § 4º, a necessidade de que seja ouvida a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
ou a Comissão que tiver maior pertinência.
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Em cumprimento ao disposto no art. 55, inciso
III, da Constituição Federal, combinado com o art. 39,
do Regimento Interno do Senado Federal, o Requerente comunica que estará ausente do País no mesmo período da licença solicitada – 12 a 19 de junho
de 2013. Sua Excelência, o Senador Luiz Henrique,
solicita, portanto, as necessárias providências para o
desempenho da missão.
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III – Voto
Diante do exposto, e em vista da importância da
missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento
nº 507, de 2013.
Sala da Comissão, 28 de maio de 2013. – Senador Jarbas Vasconcelos, Presidente – Senadora
Vanessa Grazziotin, Relatora.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Senador Gim Argello apresentou o Requerimento nº 549, de 2013, por meio do qual solicita, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno, licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa, no período de 5
a 11 de junho de 2013, para participar, em Lisboa, de
solenidades em comemoração ao encerramento do
“Ano do Brasil em Portugal”, coincidindo com o Dia
de Portugal.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional (CRE), nos termos do §4º do art. 40 do Regimento Interno, emitiu parecer favorável, que foi publicado na forma regimental (Parecer nº 416, de 2013).
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– O Senador Ricardo Ferraço apresentou o Requerimento nº 550, de 2013, por meio do qual solicita, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno, licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa no período de 5 a
11 de junho de 2013, para participar, em Lisboa, de
solenidades em comemoração ao encerramento do
“Ano do Brasil em Portugal”, coincidindo com o Dia
de Portugal.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional (CRE), nos termos do §4º do art. 40 do Regimento Interno, emitiu parecer favorável, que foi publicado na forma regimental (Parecer nº 417, de 2013).
Em votação o Requerimento nº 550.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– O Senador João Capiberibe apresentou o Requerimento nº 546, de 2013, por meio do qual solicita, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno, licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa, no período de 6 a
8 de junho de 2013, a fim de participar do 1º GLOBE
Natural Capital Summit, em Berlim – Alemanha.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Relações Exeteriores e Defesa Nacional.

MAIO DE 2013

Quinta-feira 30

31361

Nesse sentido, encontra-se sobre a mesa e distríbuido ao Plenário despacho do Presidente eventual da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
ad referendum do seu Colegiado, em que opina pela
aprovação do requerimento.
É o seguinte o despacho:
DESPACHO DO PRESIDENTE EVENTUAL DA
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DEFESA NACIONAL AD REFERENDUM DO
PLENÁRIO DO COLEGIADO, EM SUBSTITUIÇÃO
AO PARECER PREVISTO NO ART. 40, § 4º, DO
REGIMENTO INTERNODO SENADO FEDERAL
Referente ao Requerimento nº 546,de 2013,
do Senador João Capiberibe, que “Requer,
nos termos do artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para
desempenhar missão of cial na Alemanha,
com ônus para a Casa, no período de 6 a 8
de junho de 2013, para participar do 1º GLOBE Natural Capital Summit, Berlin – Alemanha. Comunica, nos termos do art. 39, I, do
Regimento Interno, que estará ausente do
País no período de 5 a 9 de junho de 2013”.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional recebeu hoje, dia 29 de maio do corrente,
o Requerimento em epígrafe de autoria do Senador
João Capiberibe.
Os Atos nºs 2 e 4, de 2011, desta Comissão, estabelecem rito de apreciação dessa modalidade de requerimento que, neste caso, não pode ser observado,
tendo em vista a urgência de viagem demandada e a
próxima Reunião Deliberativa da Comissão.
O art. 88, § 3º (RISF), determina que na ausência
do Presidente e do Vice-Presidente, presidirá a comissão o mais idoso dos titulares.
Isto posto, e tendo em vista que o Regimento Interno, em seu art. 41 autoriza ao Presidente da Casa
despachar solicitação de licença quando a sua votação
não puder ser realizada em duas sessões seguidas
ou, ainda, na hipótese de recesso, a Presidência desta Comissão decide adotar, com base no disposto no
art. 412, inciso VI, do Regimento Interno, procedimento
análogo ao previsto no referido art. 41.
Desse modo, não tendo sido possível submeter
o Requerimento ao Plenário da Comissão, o que somente poderá ocorrer na próxima reunião, este Presidente avoca para si a responsabilidade de instruir
favoravelmente a referida solicitação, “Ad referendum”
do Colegiado.
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Em síntese, portanto, esta Presidência opina
pela aprovação do Requerimento nº 546, de 2013, de
autoria do Senador João Capiberibe.
Sala da Comissão, 29 de maio de 2013 (doze
horas e cinquenta minutos). – Senador Pedro Simon,
Presidente eventual.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Em votação o Requerimento nº 546.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Estava programada, agora, como Líder, a Senadora
Ana Amélia, mas chegou a Senadora Kátia Abreu, que
estava inscrita na frente, pela Liderança...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pelo Regimento, Senador Anibal Diniz, é um orador inscrito e
um orador partidário ou foi encerrada a primeira parte e
após a Ordem do Dia. Então, o Senador Sérgio Souza
era depois de mim e eu fiz permuta com ele, para que
ele falasse antes de mim. Eu abri mão e o Senador
Sérgio Souza falou. Então, pelo Regimento, eu sou a
próxima oradora, mas não tenho nenhum problema em
fazer permuta para a Senadora Kátia Abreu.
Apenas para esse esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Na realidade, Senadora Ana Amélia, é porque na
inscrição aqui, como Líderes, a Senadora Kátia Abreu
está inscrita como primeira e a senhora como segunda. Mas, como ela estava ausente, o Senador Jorge
Viana anunciou que a senhora seria a primeira, após
a Ordem do Dia. Houve acho que um mal entendido
aqui na informação.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Essa
informação não era do conhecimento do Plenário.
Obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senadora Ana Amélia, pela gentileza
de sempre.
Com a palavra, a Senadora Kátia Abreu, Líder
do PSD.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada,
Presidente. Obrigada, Senadora Ana Amélia.
Eu queria apenas aqui comemorar os números
do PIB, que foram anunciados hoje, do primeiro trimestre do Brasil.
O PIB nacional geral do País, neste primeiro
trimestre, teve um crescimento de 1,9% comparativamente ao trimestre anterior, mas a agropecuária teve
um crescimento comparativo ao mesmo trimestre do
ano passado de 17%, ou seja, o agro, mais uma vez,
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mostra ao Brasil que cumpre com sua obrigação, com
sua vocação, aplicando tecnologia, investindo em tecnologia e em mão de obra tecnificada, para dar tanta
alegria aos brasileiros.
Então, neste primeiro trimestre de 2013, o agro
cresceu 9,7% e o Brasil, infelizmente, apenas 0,6%.
Mesmo sendo 0,6%, ainda cresceu mais do que o trimestre anterior de 2012. Tenho certeza de que o agro,
com todos os outros setores da economia, fará com
que, no segundo trimestre, todo o Brasil possa crescer mais ainda.
Tudo isso graças à produção recorde de 2013. A
colheita da soja, no ano passado, foi de 66 milhões de
toneladas de grãos e, este ano, colhemos 81 milhões
de toneladas. O milho de verão, colhemos, no ano passado, 3 milhões de toneladas e, este ano, 34 milhões
de toneladas. Mas não é só isso. Ainda temos outras
colheitas pela frente. No segundo e no terceiro trimestres, ainda teremos a colheita de cana-de-açúcar, que
tem uma previsão de crescimento de 10,39%; do milho
safra, teremos, provavelmente, um crescimento de 11%;
o feijão da segunda safra, quase 15% de aumento; e
o trigo, que é a grande surpresa e, ao mesmo tempo,
preocupação nacional por ser a base de um alimento
tão importante para os brasileiros, que é o pão, terá um
aumento na produção, na nossa previsão, de 24,5%.
Estávamos tendo uma queda na produção de trigo e
agora, graças a Deus, estamos recuperando.
Ainda temos uma perspectiva, Sr. Presidente. Estamos muito otimistas de que, depois do lançamento do
Plano Safra, no dia 4 de junho, ele poderá fortalecer e
dar sustentabilidade ao crescimento da agropecuária
brasileira. Por quê? É mais um plano safra? É mais um
plano safra diferenciado, é um plano safra que está
sendo construído a várias mãos – do Poder Público,
do Governo Federal, de instituições como a CNA. Há
meses e meses, estamos construindo um plano safra
que faz jus ao agronegócio do Brasil.
Diante dessas perspectivas das reuniões que
estamos finalizando – ontem estivemos com a Presidente Dilma; estive no Palácio do Planalto, à tarde,
com a Ministra Gleisi Hoffmann já acertando os últimos detalhes –, nós estamos muito otimistas de que
o anúncio do Plano Safra na terça-feira próxima, dia 4,
poderá dar mais ânimo à agropecuária brasileira e nós
poderemos continuar melhorando a nossa performance, para continuar colaborando com o crescimento do
Brasil, com muito orgulho e com muita alegria.
Mas não é só o Brasil. Eu gostaria de destacar
aqui o meu Tocantins. Segundo a Conab, o meu Tocantins teve um crescimento de 15,8% em comparação à safra do ano anterior. Nós tínhamos produzido
2,37 milhões de toneladas e produzimos, este ano,

616

Maio de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

2,75 milhões de toneladas. Apenas de soja – temos
um grande plantio espalhado pelo Estado do Tocantins –, nós tínhamos produzido no ano passado 1,38
milhão de toneladas e produzimos 1,675 milhão de
toneladas. Apenas na soja houve um crescimento de
21% na produção do meu Estado. É com alegria que
estamos vendo o Estado mais jovem do País crescer
com pujança, chamando a atenção de todo o Brasil.
Mas isso se deu graças aos investimentos que estão
sendo feitos e à capacidade logística do Estado.
Nós teremos brevemente a Hidrovia Tocantins
plenamente funcionando. Ela sairá da cidade de Peixe, no Estado do Tocantins, passará por nossa capital, Palmas, pelo Estreito, na divisa com o Maranhão,
atravessará o Pedral do Lourenço, onde será finalizado
um canal de passagem, e sairá lá em Belém, depois
da eclusa de Tucuruí. Nós, então, chegaremos à foz
do Rio Tocantins, em Belém, onde ficaremos mais próximos do Canal do Panamá.
Mas não é só isso. O Tocantins ainda tem a Ferrovia Norte-Sul, que já está pronta até a divisa do Estado com Goiás, faltando apenas terminar até Anápolis,
para depois encontrar a Ferrovia Estrela d´Oeste e nós
possamos cruzar o Brasil, de Itaqui, no Maranhão, até
o Rio Grande do Sul.
E agora, com a novidade de que teremos o edital
da duplicação da Belém-Brasília, lançado proximamente
pelo Governo Federal, nós teremos três grandes modais dispostos paralelamente, talvez os três modais
conjuntos mais importantes do Brasil. Não são só do
Tocantins esses três modais, mas de toda a região do
Mapitoba, formada por Maranhão, Piauí, Tocantins e
Bahia, e quero contar também com o leste de Mato
Grosso. Nós teremos uma logística invejável no mundo. Todos nós sabemos que esse local de produção –
entre o sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste da Bahia
e oeste do Tocantins – é a grande fronteira agrícola,
não só do Brasil, mas de todo o mundo. Isso tudo nos
dá alegria.
Ainda da Ferrovia Norte-Sul: nós sairemos de
Figueirópolis e encontraremos a cidade de Ilhéus, fazendo com que a ferrovia chegue até o mar. Pelo lado
esquerdo, nós sairemos de Uruaçu, em Goiás, e por
essa ferrovia vamos encontrar Lucas do Rio Verde,
atendendo e unindo os produtores do Centro-Oeste
também com os produtores de Mato Grosso. Isso tudo
nos estimula, nos alegra e faz com que o meu Estado,
Tocantins, possa responder à altura com esse crescimento aqui implementado.
Registro o empenho do Governador do Estado,
Siqueira Campos, o criador do Estado do Tocantins,
que foi um dos grandes lutadores pela Ferrovia Norte-Sul e pela hidrovia. Também quero aqui dizer da mi-
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nha paixão, do meu esforço em concluir, em viabilizar
a Hidrovia Tocantins. São reuniões e reuniões, anos
e anos a fio. Agora, com a criação da EPL – Empresa
de Planejamento e Logística, junto com o DNIT, com
o Ministério dos Transportes, enfim, foi possível definir qual projeto será feito no Pedral do Lourenço para
viabilizar a Hidrovia Tocantins.
De três projetos, foi escolhido o mais barato, o
mais inteligente, o mais eficiente, e seu edital vai ser
proximamente lançado. As eclusas de Palmas, as
eclusas de Lajeado, próximas a Palmas, e a eclusa
de Estreito, na divisa do Maranhão com o Tocantins,
serão viabilizadas por uma PPP, uma parceria público-privada de concessão administrativa.
Quero apenas lembrar, Sr. Presidente, que é
disso que o agronegócio precisa. Não é só de inovação, de tecnologia, mas, principalmente, de logística. Agora, quero dizer aos brasileiros, aos nossos
amigos e irmãos, que nada disso fará sentido, nada
disto adianta – logística, terras férteis, inovação, tecnologia – se nós não tivermos tranquilidade jurídica
para trabalhar.
Um dia são as invasões de terras; um dia são as
acusações com relação à questão ambiental. Agora,
estamos sofrendo muito com as invasões de índios
nas terras de produção do Brasil. Nós não gostaríamos de estar em conflito com os brasileiros índios.
Não há necessidade nenhuma de que isso aconteça.
Mas, infelizmente, esse agronegócio, que está com
sua cabeça no terceiro milênio, no século 21, repito,
ainda está com seus pés enterrados na Idade Média,
brigando por terras, como se fôssemos bárbaros, com
um Brasil de 850 milhões de hectares.
E deixo aqui o meu apelo, mais uma vez, à
Ministra Gleisi Hoffmann, ao Ministro da Justiça, à
Presidente Dilma. Que todos possam, rapidamente,
assim como fizeram com o Rio Grande do Sul, assim
como foi feito com o Paraná, suspender as demarcações de terras indígenas também no Mato Grosso
do Sul, pois estamos em via de um conflito de morte,
por parte de brancos e por parte de índios, que nenhum brasileiro quer. Que essa suspensão, de forma
provisória, até que o Supremo Tribunal Federal possa
definir, enfim, como serão as demarcações de terras
indígenas no Brasil.
Esse marco regulatório é da maior importância
para pacificar o Brasil. A suspensão imediata, não em
benefício apenas de brancos ou de índios, mas para
evitar violência, Sr. Presidente. São centenas de índios, centenas de produtores rurais que estão aglutinados no Sul do Paraná, prontos para viver e morrer
pelas terras, e nós não somos bárbaros para guerrear por terra. Nós precisamos ser civilizados, a lei tem
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que valer. Os produtores rurais são pacíficos, querem
continuar produzindo esse PIB de hoje, que deu tanta
alegria aos brasileiros.
É só isso que nós queremos; nos deem as condições favoráveis de legalidade, de paz, de segurança
jurídica, que nós vamos fazer cada vez mais para o
crescimento do País.
Deixo este apelo e peço a solidariedade de todos
os colegas Senadores e Senadoras. Que nós possamos, numa frente ampla suprapartidária, fazer com que
esse conflito possa ser finalizado, fazer que a paz seja
restituída, que o Supremo Tribunal Federal, que agora
recebe mais um membro, que vai ser o relator dessa
matéria, dos embargos infringentes, decida dentro da
sua capacidade, dentro do possível, mas que com rapidez coloque essa matéria em votação – sem prejuízo
da análise, pelo novo Ministro, do conteúdo da matéria.
São brasileiros que estão em dificuldade, em perigo de toda sorte, e nós não podemos apenas assistir
isso de braços cruzados aqui da tribuna do Senado
Federal. Alguma coisa efetiva precisa ser feita, e nós
estamos esperançosos de que, em todos os Estados
com conflitos, o Governo Federal suspenda, em benefício da não violência, até que o Supremo defina as
regras para que possamos, de fato, estar com a cabeça, o corpo e os pés no terceiro milênio, no século XXI.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senadora Kátia Abreu.
E, agora, concedo a palavra à Senadora Ana
Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, como fiz uma permuta com
o Senador Ivo Cassol, estou falando como oradora inscrita e ele falará pela Liderança do Partido Progressista. Assim, acomodamos todos os nossos interesses.
Hoje é um dia particularmente prazeroso para
esta Senadora que está aqui nesta Casa – como V.
Exª, Senador Anibal Diniz, Senador Ruben Figueiró,
Senador Benedito, Senadora Kátia – há muito pouco
tempo, pouco mais de dois anos, porque a Comissão
de Seguridade Social da Câmara aprovou um projeto
de minha autoria, relatado com muita competência e
dedicação pela Deputada Jandira Feghali, do PCdoB
do Rio de Janeiro, e que trata de incluir no rol dos serviços dos planos de saúde a quimioterapia oral para
os clientes desses planos, Senador Ruben Figueiró.
Esta matéria foi aprovada aqui no Senado, com
muita rapidez, pela relevância que tem este tema. Hoje
mesmo, pedi ao Deputado Ricardo Berzoini, que foi
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara, que assuma a relatoria dessa matéria pela
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sua relevância. Então, eu estou feliz com essa decisão,
mas, institucionalmente, eu estou muito mais feliz, ou
tão feliz tanto quanto pela atitude tomada ontem, tarde
da noite, pelo Presidente desta Casa, Renan Calheiros,
resgatando a dignidade da instituição Senado Federal.
Ao cumprir sua palavra relativamente aos prazos de entrega de medidas provisórias limitados a
sete dias da chegada da Câmara ao Senado, que é a
Câmara Revisora, feito este compromisso e assumido
este compromisso publicamente, nesta Casa, no dia
em que votamos aqui a MP dos Portos, e, ao resgatar
ontem este compromisso, o Senador Renan Calheiros
demonstra a seriedade, a responsabilidade e a fidelidade à palavra empenhada. Pessoas de palavra não
precisam escrever; basta dizer. E foi o que aconteceu
ontem quanto à medida provisória que tratava de uma
questão relevante para o País, a redução dos preços das
tarifas de energia, uma matéria de alto alcance social.
Acertou, claro, a Presidente Dilma Rousseff. Porém, essa questão de medida provisória numa matéria desse porte, desse tamanho, como aconteceu em
relação aos portos, poderia muito bem ter vindo sob a
forma de projeto de lei e teríamos, com a mesma agilidade e com a mesma rapidez, aprovado essa matéria,
que é de interesse do País.
Por isso eu queria destacar, porque disse que seria a primeira. Naquela noite, fiz um pela ordem aqui,
dizendo ao Senador Renan Calheiros, Presidente da
Casa, que seria a primeira a aplaudir o gesto dele.
Portanto, estou também cumprindo a minha palavra.
Ontem, aqui, aplaudi pessoalmente, mas agora falo,
para que o País saiba, do significado institucional na
relação entre os Poderes. E é preciso harmonia entre
os Poderes para que a democracia seja fortalecida.
Esse é também um dos motivos da minha alegria
hoje, como Senadora, de ver resgatado um valor, um
princípio, que é a dignidade, a soberania e a independência do Legislativo frente ao Executivo e ao Poder
Judiciário. Não se trata de nenhum confronto com o
Poder. Ao contrário, temos enorme respeito à Presidente da República Dilma Rousseff. O que não pode é
esta Casa ficar de cabeça baixa a todas as vontades
do Poder Executivo em matérias de interesse nacional,
como essas que tratavam dos portos e da redução das
tarifas de energia.
Há sempre um caminho, como já foi demonstrado pelo Governo, que, com agilidade encontrou uma
solução para que não haja qualquer risco de que esse
benefício seja anulado pelo que aconteceu ontem. Não
pode esta Casa ser responsabilizada por isso, porque
há, sim, um caminho para que o Governo encontre a
solução e a saída para preservar o ganho que é a redução da tarifa, mantendo a dignidade da Casa.
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Com prazer, concedo um aparte ao Senador
Ruben Figueiró.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – Srª
Senadora Ana Amélia, o meu aparte é para cumprimentá-la pela maneira como destaca a manifestação
hercúlea do nosso Presidente, ontem, ao afirmar o
prestígio do Poder Legislativo e desta Casa, sobretudo. Como V. Exª, eu também fiquei até altas horas da
noite, num esforço físico que, para a minha idade, é
muito grande, mas saí daqui com a alma lavada, certo
de que temos na Presidência desta Casa um homem
que sabe zelar pelo prestígio e pelo símbolo que representa o Poder Legislativo na Nação brasileira. Eu
me associo, portanto, à manifestação cívica de V. Exª
certo de que, daqui para frente, o Poder Legislativo jamais se submeterá à vontade do Poder Executivo. Meus
cumprimentos a V. Exª pela oportunidade que teve de
lembrar, pela primeira vez nesta sessão, neste dia, o
que representou para nós Parlamentares, Senadores,
a posição firme, decisiva, inabalável do nosso Presidente Renan Calheiros. Meus cumprimentos a V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Ruben Figueiró. Nós não podemos
ser subservientes a nenhum Poder. E eu falo com
muita tranquilidade, muito à vontade, porque repeti,
inclusive, na noite em que votamos a MP dos Portos,
que eu não fui eleitora do Senador Renan Calheiros,
quando disputou com Pedro Taques a Presidência da
Casa. Mas preciso fazer este registro exatamente por
ter dito naquela noite que eu o faria, que seria a primeira a reconhecer esse gesto do Presidente, que foi
exatamente dignificante para preservar os princípios e
a dignidade do Congresso Nacional. Se ele não tivesse cumprido a palavra, nós pagaríamos a conta dessa
que seria uma subserviência inaceitável.
Ontem, o tema foi ampla e democraticamente
discutido com as Lideranças da oposição e da base
do Governo, com muita serenidade, com muita maturidade. Senti que foi um dia de grande relevância institucional para o Congresso Nacional.
Outro motivo de alegria foi citado há pouco pela
Senadora que me antecedeu, Kátia Abreu, ao dizer
de novo, Senador – o senhor é de um Estado grande
produtor, que é Mato Grosso do Sul –, que a agricultura puxa a alta do Produto Interno Bruto Nacional, de
toda a produção nacional, mas a infraestrutura limita o
crescimento. O tema foi abordado aqui por vários Senadores, conforme registra a imprensa no dia de hoje.
É exatamente para exaltar a relevância que tem
a produção agropecuária, que muitas vezes é tratada,
por alguns setores, com preconceito, com muito preconceito, mas os números estão aí para mostrar a relevância que tem esse setor não só no abastecimento
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interno de comida para os brasileiros, mas também
para obter os excedentes exportáveis, que asseguram
um conforto em relação à balança comercial brasileira,
sustentada, ainda hoje, pela exportação da produção
agropecuária.
Mas eu queria também voltar à saúde, para relembrar o Projeto nº 3.998, que é o número que recebeu na Câmara dos Deputados, de minha autoria, que
trata da quimioterapia oral.
Iniciei esse projeto por inspiração do Instituto Oncoguia, entidade não governamental muito respeitada
de São Paulo. Em 2011, quando aqui debatemos, na
Comissão de Assuntos Sociais, questão relativa às formas de prevenção do câncer, foi sugerida exatamente
a quimioterapia oral, que agora está sendo usada pelo
nosso grande cestinha, Oscar, que está com câncer no
cérebro e está sendo medicado com esse tratamento, por meio de comprimidos. Ao nosso ex-Ministro da
Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, também foi ministrada a quimioterapia oral.
O meu projeto, na verdade, agora – agora, dois
anos depois, praticamente –, está sendo incorporado
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
anunciando que os planos de saúde serão obrigados
a oferecer 36 medicamentos orais, usados em casa,
para o tratamento do câncer, a partir de janeiro de 2014.
Como dizia o grande líder chinês Deng Xiaoping:
“Não importa que o gato seja preto ou pardo, desde
que cace o rato”. Então, não importa que a iniciativa tenha sido de uma Senadora – no caso, minha –,
com o apoio e a sugestão da Oncoguia e de outras
entidades de oncologia. Recebemos aqui o Dr. Paulo
Hoff, que fez uma exposição nessa mesma audiência
pública, para mostrar que a indústria farmacêutica
teve uma evolução muito acentuada e que isso é bom
para o paciente, eliminando os riscos de contaminação quando vai a uma clínica ou a um hospital fazer a
quimioterapia convencional, que agora pode ser feita
em casa. Sem sair do seu ambiente familiar, ele pode
tomar essa medicação.
A Deputada Jandira Feghali, com muita propriedade, consultou-me se aceitaria o fracionamento desses medicamentos. Eu, de bom grado, considerei uma
alteração absolutamente lógica, pois é importante
para o bolso e para a saúde financeira dos planos de
saúde, já que são medicações caras, e também para
o próprio meio ambiente. Essa é a racionalidade que
temos em relação ao tema. Atualmente, os planos de
saúde apenas são obrigados a conceder o tratamento
em ambulatórios. Com a decisão da ANS, os pacientes
passarão a ter acesso, em casa, a medicamentos com
54 indicações contra vários tipos de câncer.
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De acordo com o Ministério da Saúde, poderão
ser beneficiados com a nova técnica de radioterapia
pacientes com câncer de próstata, mama, colorretal,
leucemia, linfoma, pulmão, rim, estômago e pele.
A proposta passará por consulta pública, que será
aberta entre os próximos dias 7 de junho e 7 de julho, na
página da ANS, na Internet. É uma oportunidade para
todos participarem com sugestões. A Agência espera
receber contribuições da sociedade e não descartou
a possibilidade de, após a consulta, haver ampliação
desses procedimentos. Independentemente das contribuições da população, a ANS informou que não pretende mudar a decisão sobre o uso de quimioterapia
oral, na luta contra o câncer, pelos planos de saúde.
Está acolhendo uma sugestão desta Casa. A
iniciativa foi desta Casa. Não fosse, talvez, o que nós
fizemos aqui, certamente a ANS não tomaria essa iniciativa. O Ministério da Saúde informou que cada plano
de saúde deverá definir a forma de distribuição dessa
medicação. Entre as possibilidades, estão a distribuição direta, a definição de convênios, com farmácias
privadas, e o reembolso aos pacientes. Faltou lembrar
que é possível que os próprios planos de saúde entrem
em contato diretamente com as indústrias para, nas
compras em maior quantidade, obter um melhor preço
nesses medicamentos. É o que está acontecendo hoje.
Fiquei alarmada, Senador Figueiró, quando nós
discutimos essas questões e foi informado, pelo representante do Conselho Nacional dos Secretários
Estaduais de Saúde, que, enquanto para o Ministério
da Saúde, nas compras que faz para um determinado produto, um medicamento de combate ao câncer
da mama, custa R$3,20, na compra pelos Estados
custa R$7,50. É inadmissível uma diferença a mais
tão grande quanto essa, sabendo-se das dificuldades
financeiras que a área de saúde tem em nosso País,
especialmente considerando a situação financeira de
Estados e Municípios.
Aliás, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha,
disse que 97% dos tratamentos de quimioterapia são
feitos, atualmente, no âmbito do próprio Sistema Único
de Saúde. É importante lembrar que os pacientes que
precisavam desse tipo específico de medicamento já
recorriam ao SUS ou buscavam a Justiça, para que os
planos de saúde ofertassem esse tratamento específico.
Essa notícia é importantíssima e reforça a relevância do debate democrático e maduro no Senado e
na Câmara Federal, para melhorar a vida do cidadão,
especialmente dos pacientes com câncer.
Falei da Deputada Jandira Feghali e falei do Deputado Ricardo Berzoini, mas também preciso falar do
relator na Comissão de Defesa do Consumidor, Deputado
Reguffe, do PDT do Distrito Federal, que foi o primeiro

619

Maio de 2013

a assumir a relatoria numa comissão em que foi possível, também, agilidade na votação da matéria. Também
a Deputada Jô Moraes, que foi relatora ad hoc desse
importante projeto, em algum momento, na Comissão
de Seguridade Social e Família da Câmara Federal.
A matéria também já havia sido aprovada, como
disse, na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, sob a relatoria do Deputado Reguffe. O próximo
passo, agora, é a Comissão de Constituição e Justiça.
Isso demonstra a relevância do Legislativo nos principais
debates nacionais. Tanto o Diretor-Presidente da ANS,
André Longo, quanto o Diretor da Agência, Leandro Tavares, já haviam se mostrado favoráveis ao oferecimento
de remédios orais contra o câncer pelos planos de saúde
nos debates que realizamos nesta Casa.
Graças às inúmeras audiências públicas, intensas conversas com o Ministério da Saúde, organizações não governamentais, associações diversas e
representantes do setor privado – com a participação
do Legislativo –, o Sistema Único de Saúde passou a
adotar também outros procedimentos em favor dos pacientes com câncer, como a cirurgia plástica imediata
e reparadora de mama para mulheres que tiveram o
seio retirado em decorrência dessa doença.
A nova lei, publicada no mês passado, no Diário
Oficial da União, foi fruto de um projeto da Câmara
dos Deputados (PLC 3/2012), da Deputada Federal
licenciada Rebecca Garcia, do meu Partido, do Estado do Amazonas, atualmente Secretária de Governo
daquele Estado, e do qual tive a honra de ser relatora,
aqui nesta Casa, no Senado. A matéria foi apreciada
na Comissão de Assuntos Sociais, presidida atualmente pelo nosso colega Waldemir Moka, do seu Estado,
Mato Grosso do Sul. A aprovação da proposta no plenário ocorreu há dois meses.
Com a Lei nº 12.802 de 2013, sancionada integralmente pela Presidente Dilma Rousseff, que, como
mulher, talvez tenha reconhecido a relevância dessa
decisão e desse projeto, sem vetos, serão necessários
apenas 45 minutos a mais, segundo os médicos, para
que a cirurgia de reconstrução da mama seja feita logo
após a operação de retirada do seio. Em vez de dois
procedimentos cirúrgicos, será necessário apenas
um: a cirurgia única, a mastectomia, e logo a cirurgia
plástica para reconstituição da mama. Quando não
for possível realizar o procedimento, o médico deve
justificar os motivos que impossibilitaram a reparação
na mesma cirurgia.
É uma esperança para as mulheres, que representam hoje mais de 100 milhões dos brasileiros, mais
da metade da população. São medidas avaliadas com
relevância pelos oncologistas para a saúde física e
mental da mulher.
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Segundo dados da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama
(Femama), de cada 100 mulheres diagnosticadas com
câncer de mama que são obrigadas a fazer a cirurgia
para a retirada do seio, apenas dez retornam às clínicas ou hospitais para fazer um novo procedimento
cirúrgico de reconstrução da mama. Outras ficam traumatizadas, com danos psicológicos graves e autoestima prejudicada.
De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2008
e 2012, menos de 10% das 68 mil mulheres que retiraram a mama fizeram a cirurgia plástica de reconstrução do seio. Muitas desistem de fazer a cirurgia após
esperar mais de dois anos para esse procedimento.
Os debates nesta Casa sobre a saúde do homem
também têm sido intensificados e favorecem a adoção
de políticas de saúde por parte do Poder Público. Há
duas semanas, no dia 16 de maio, realizamos, por minha sugestão ou requerimento, uma audiência pública
na Comissão de Assuntos Sociais, a pedido da Sociedade Brasileira de Urologia. Especialistas apontaram
o preconceito e a falta de investimentos como fatores
para o aumento do câncer de próstata no Brasil. As
barreiras socioculturais e institucionais foram citadas
como os principais impedimentos ao diagnóstico precoce e tratamento das doenças que afetam os homens,
como o câncer peniano, por exemplo.
Em geral, o homem sente-se forte e pensa que
os centros de atendimento à saúde foram criados para
os mais frágeis, como crianças, mulheres e idosos.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Assim,
muitos homens só procuram atendimento médico quando a doença avançou de forma irreversível. Por isso
a importância de campanhas, como o Outubro Rosa,
que é um alerta para fazer a mamografia como exame preventivo, e o Novembro Azul, que estamos incentivando agora e que deve ser implementado, para
mostrar a necessidade e relevância da prevenção para
combater o câncer de próstata.
Portanto, gerar informação de qualidade para o
fortalecimento das campanhas de prevenção também
é papel institucional do Legislativo.
Para citar outro exemplo da importância dos debates nesta Casa, a Presidente Dilma Rousseff sancionou, no ano passado, a Lei nº 12.732, de 2012, que
garante prioridade aos diagnosticados com câncer...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Estou
concluindo, Sr. Presidente.
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A Lei 12.732, de 2012, garante prioridade aos
diagnosticados com câncer para início do tratamento
pelo SUS, em prazo máximo de até dois meses.
Isso foi fruto de um substitutivo da Câmara dos
Deputados, cuja tramitação teve início em 1997, por
iniciativa do ex-Senador Osmar Dias, do qual tive a
honra de ser Relatora no Senado. A Lei está em vigor
desde a semana passada e a sociedade, representada
também por várias instituições médicas, tem participado ativamente dos desdobramentos legislativos, como
a sua regulamentação.
Eu queria registrar aqui também o papel que o
Ministério Público Federal, o Dr. Eitel Santiago, Subprocurador da República, realizou, fazendo um seminário
e um debate aqui na Procuradoria-Geral da República
sobre essa matéria. Da mesma forma, a Defensoria
Pública da União está vigilante no cumprimento deste
que é um direito do cidadão, ou seja, diagnosticada
a doença, dois meses depois, o SUS tem que dar o
tratamento, seja ele quimioterápico, radioterápico, ou
mesmo a cirurgia.
Por isso, sempre que temos oportunidade, relembro quatro ações principais que ajudam na luta de
combate ao câncer: a detecção antecipada da doença, motivação para aqueles que enfrentam o câncer,
mais incentivos às pesquisas científicas na área e
novos tratamentos efetivos que resultem na cura de
mulheres e homens.
Essa luta continua, e esta Casa seguirá cumprindo o seu papel contra esta grave doença.
Curá-la ou tratá-la é um desafio de toda a sociedade brasileira.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
E, agora, concedo a palavra ao Senador Ruben
Figueiró, que se encontra em plenário.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de
adentrar ao texto do pronunciamento que hoje desejo
fazer, gostaria de fazer uma referência ao encontro que
Mato Grosso do Sul, através da sua representação no
Senado da República, na Câmara dos Deputados, e
de representantes das entidades rurais e, sobretudo,
de 19 Deputados estaduais dos 24 que compõem a
Casa legislativa estadual do meu Estado, a Exma Srª
Chefe da Casa Civil da Presidência da República, a
nossa colega, Senadora Gleisi Hoffmann.
O objetivo desse encontro com essa alta autoridade da República era de levar a preocupação do
meu Estado com relação às tensões que existem lá,
entre índios e não índios. Nós estamos numa ameaça
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de um conflito sangrento entre produtores rurais que
adquiriram do Estado, no curso dos anos, propriedades e que nelas trabalham, produzindo riquezas, e que
justificam, inclusive, aquele ardor, aquele entusiasmo
da Senadora Kátia Abreu, que há poucos instantes se
referiu da tribuna ao resultado do PIB nacional, que
se deve, basicamente, à atividade agrícola brasileira.
De um lado, os produtores rurais, que ajudam
o Brasil a sobrepujar as dificuldades. Do outro, estão
os indígenas, cuja cultura exige um traço da terra que
no passado foi deles. Mas, nesse desejo de preservar
o que ancestralmente lhes pertenceu, estão sendo
sujeitos a manipulações de grupos, inclusive grupos
estrangeiros, cujos objetivos nós não conseguimos
ainda atingir, mas que naturalmente têm interesses
de ordem econômica.
Pois bem. Com esse propósito, nós, Parlamentares sul-mato-grossenses, federais e estaduais, representantes da Federação da Agricultura do Estado e representantes do órgão mais tradicional do agronegócio
do meu Estado, que é a Associação dos Criadores de
Mato Grosso do Sul, fomos à Ministra. Ela, num gesto
extremamente democrático, permitiu que todos nós nos
manifestássemos a respeito do assunto que lá nos levava e, democraticamente, mostrou o posicionamento
do Governo. Não foi aquele que desejávamos no momento, mas ela acenou, mostrou uma direção, um fanal de que seria possível, a curto prazo, a solução do
problema de forma tal que os direitos dos produtores
rurais, os direitos dos silvícolas seriam atendidos no
sentido da confraternização da família brasileira, não
importa que etnia seja, lá no meu Estado.
Eu saí dessa reunião, Sr. Presidente e Srª Senadora Ana Amélia, com a convicção de que haveria
realmente uma solução pacificadora – repito – com
respeito aos dispositivos que a Constituição da República assegura ao produtor rural, ao proprietário rural,
e também aos silvícolas.
Mas, Sr. Presidente, fazendo este registro, eu
desejo também focar um assunto de interesse do meu
Estado com relação à questão do aproveitamento do
gasoduto, que atravessa, que sangra, inclusive, o território do meu Estado.
Permito-me dizer a V. Exªs que a Constituição
Federal de 1988, a Carta cidadã, conferiu ao Congresso Nacional duas atribuições primordiais: legislar
e fiscalizar, ambas igualmente importantes, mas nem
sempre vistas como tal. Nós, Parlamentares, Senadores sobretudo, somos muito cobrados para apresentar
propostas, mas não podemos descurar, um minuto sequer, de nosso papel constitucional de fiscalizadores
da ação executiva do Poder Executivo.
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É nesse sentido que apresentei à Mesa do Senado
Federal o Requerimento n° 138, de 2013, solicitando
ao Ministro de Minas e Energia, o eminente Senador,
nosso colega, Edison Lobão, informações sobre os investimentos da Petrobras no Estado do Mato Grosso
do Sul, em especial aqueles destinados à produção e
ao transporte do gás natural.
Já falei sobre a questão do gás natural em Mato
Grosso do Sul em discurso feito nesta tribuna no dia
25 de fevereiro passado. Volto ao assunto para cobrar
uma rápida resposta ao Requerimento, uma resposta devida não só à minha pessoa, mas ao Senado da
República, como também, e principalmente, ao povo
do meu Estado, que vem sendo privado de uma grande riqueza.
Pelo Gasoduto Brasil-Bolívia, que possui 600
quilômetros dentro do território sul-mato-grossense,
passam diariamente 30 milhões de metros cúbicos de
gás natural boliviano. Todo esse gás é enviado diretamente para consumo nos Estados do Sul e do Sudeste
e para o seu Rio Grande do Sul, eminente Senadora
Ana Amélia, especialmente para utilização nas indústrias lá localizadas.
O que defendo – e o faço com veemência – é a
instalação de uma separadora de gás, no Mato Grosso do Sul, que permita o aproveitamento dos mais de
cem subprodutos integrantes da composição química
do gás natural boliviano. Repito: que permita o aproveitamento dos mais de cem subprodutos integrantes
da composição química do gás natural boliviano. Entre
esses compostos estão o gás propano e o butano, ou
seja, aquele que significa o gás de cozinha utilizado
por todos os nossos lares.
A implantação da separadora permitiria o aproveitamento de cerca de 520 mil toneladas desses gases
que atravessam o gasoduto e que são simplesmente
queimados no Sul e no Sudeste do País, sem qualquer aproveitamento econômico. A partir da separadora e com a construção de gasodutos, seria possível
transformar industrialmente esses gases, de forma a
abastecer completamente Mato Grosso, o meu Mato
Grosso do Sul, Goiás, e até aqui o Distrito Federal.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Ruben Figueiró, permita-me, já que
o senhor falou no Distrito Federal, e a relevância da
matéria, porque gás natural é energia. É uma matéria
relevante.
Mas eu queria apenas, pedindo licença a V. Exª,
saudar os jovens estudantes do nível fundamental do
Centro Educacional Sete Estrelas, de Sobradinho, aqui
do Distrito Federal.
Boas-vindas, professoras e também alunos.
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Está falando o Senador Ruben Figueiró, que é
do PSDB do Estado do Mato Grosso do Sul.
Com a palavra, e muito obrigada, Senador.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Muito obrigado.
Minha saudação também aos jovens e à professora que nos visitam aqui. Já tive a oportunidade de
conhecer Sobradinho, há muitos anos passados. Eu
acredito que a cidade prosperou imensamente e, hoje,
constitui um dos polos populacionais e industriais importantes do Distrito Federal. Minhas homenagens também,
associando-me às palavras da Senadora Ana Amélia.
Mas continuo, Srª Presidente.
Vejam que não estou a falar de algo insignificante, mas de uma quantidade imensa de riqueza que é
queimada a cada minuto nas indústrias do Sudeste e
que não poderia ser revertida em prol da sociedade
brasileira.
O requerimento que apresentei e para o qual espero uma resposta rápida é um verdadeiro clamor contra
esse descaso da Petrobras para com o meu Estado e
para com grande parte da população de nosso País.
A ideia da separadora de gás foi apresentada em
1955 – eu gostaria de repetir aqui: em 1955 –, quando o Brasil tinha apenas nove unidades desse tipo. Os
estudos de viabilidade técnica começaram desde então, mas, até hoje, quase 20 anos depois, ainda não
saíram do papel. Acontece que o Brasil possui, hoje,
42 separadoras de gás, nenhuma delas instalada na
Região Centro-Oeste, o que é uma tremenda distorção.
Fala-se muito que o projeto é inviável economicamente, que o aproveitamento dos subprodutos não compensaria o investimento, entre outras barbaridades. Isso
é, Srª Senadora, Sr. Senador, absolutamente inaceitável!
Todo gás de cozinha consumido no Centro-Oeste
é importado da Argentina. Eu gostaria de ressaltar este
fato, para atenção do ilustre representante do Acre, o
Senador Anibal: todo gás de cozinha consumido no
Centro-Oeste é importado da Argentina. Ele chega ao
Brasil pelo Porto de Santos, de onde segue, via gasoduto, para Paulínia. De lá, para os Estados do Centro-Oeste, o gás é transportado de caminhão. Imaginem,
Srs. Senadores, Srª Presidente, os altos custos envolvidos nessa operação.
É preciso refazer já os estudos de viabilidade técnica e econômica desse rico potencial que o subsolo
sul-americano oferece e que, canalizado, atravessa
todo o território sul-mato-grossense e grande parte
do Território Nacional.
Enquanto reluta em aplicar recursos numa separadora de gás em Mato Grosso do Sul, a Petrobras
anuncia a retomada dos investimentos na exploração
do gás em território boliviano, país que já, há poucos
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anos, ameaçou a empresa brasileira de expropriação.
Como explicar essa situação? Como admitir que, após
ser humilhada na Bolívia e com o silêncio do Governo
brasileiro – vejam bem: e com o silêncio do Governo
brasileiro –, a Petrobras invista no exterior e não invista
no Brasil? Essa é a pergunta que deixo a esta Casa.
Temos de dar um basta a esse comportamento
político, talvez até ideológico da Petrobras. Precisamos
cobrar da empresa que priorize os investimentos no
Brasil e não em países que não respeitam contratos,
como a Bolívia, que atiram na lata de lixo regras previamente estabelecidas.
Faço este apelo, Srª Presidente, Srs. Senadores,
mesmo que em tom de cobrança, ao Sr. Ministro Edison Lobão, nosso colega no Senado, para que responda com brevidade ao requerimento de minha autoria.
Não é apenas este representante do Estado de
Mato Grosso do Sul, mas o povo sul-mato-grossense
que precisa, que cobra uma satisfação.
Por ser oportuno, anuncio a V. Exªs que, há menos
de um mês, durante visita da Senhora Presidente da
República, Dilma Rousseff, à capital do meu Estado,
Campo Grande, declarou Sua Excelência ao empresário
Ueze Zahran, Presidente do Grupo Copagaz, empresa
de alcance nacional, pois atinge, no serviço de distribuição de gás natural, cerca de 17 Estados do nosso
País, que uma reunião ainda em maio seria realizada
com a Presidente da Petrobras, Srª Graça Foster.
Ueze Zahran, digo a V. Exªs, conforme já discursei, aliás, outras vezes, levantou a ideia da instalação
de usinas separadoras de gás em Mato Grosso do Sul
aos então Presidentes Fernando Henrique Cardoso e
Luís Inácio Lula da Silva, e, agora, volta a insistir, esperançoso de que seu patriótico apelo terá ressonância
na Presidente da República, Senhora Dilma Rousseff.
De minha parte, Srª Presidente desta Casa, confio que a Presidente Dilma já tenha realizado a reunião
com a Srª Graça Foster e que o resultado do encontro
tenha sido positivo para a concretização da ideia de
implantar uma usina separadora de gás em meu Estado. Afinal, não podemos deixar que tamanha riqueza
atravesse o Mato Grosso do Sul para ser desperdiçada, queimada nas indústrias do Sudeste e Sul do País.
Quero dizer ainda, para finalizar, a V. Exªs que, na
ocasião do meu primeiro pronunciamento, em fevereiro, a esse respeito, eu tentei sensibilizar esta Casa e o
Governo da República sobre a possibilidade de sangramento do gasoduto, já no território sul-mato-grossense,
e que se destinasse ao rico Estado de Mato Grosso,
possivelmente até Cuiabá. E, desse trecho, um ramal
que viesse passar pelo Estado de Goiás, atender à
capital desse Estado Goiânia, chegando até aqui, a
nossa Capital federal, Brasília.
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Inclusive, à época, fui indagado por alguns Senadores – se não me falha a memória, até pelo Senador Paim – sobre qual seria o custo de um botijão de
gás se nós tivéssemos oportunidade de trazê-lo até
aqui através de um ramal do gasoduto Brasil-Bolívia. E
chegou-se à conclusão de aqui se paga por um botijão
de gás cerca de R$55,00. Se houvesse essa hipótese
da extensão do gasoduto através de terminais até aqui,
esse gás sairia, no máximo, por R$25,00. Veja a economia que a população de Brasília teria se isso fosse
concretizado pela Petrobras e o Governo da República.
Termino, Srª Presidente, dizendo que espero contar, ainda, com o valioso apoio dos meus pares – e sei
que o conseguirei –, todos ciosos dos problemas de
seus Estados, mas com o objetivo mais nobre e justo
de defender os interesses maiores do Brasil, como é
o caso do aproveitamento do gás boliviano que passa
pelo meu Estado de Mato Grosso do Sul, se possível
com a instalação de uma usina separadora, grande
objetivo das autoridades e do povo do meu Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção que
me conferiu.
Durante o discurso do Sr. Ruben Figueiró, o Sr.
Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
Durante o discurso do Sr. Ruben Figueiró, a
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Ruben Figueiró.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Agora, pela ordem, o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, arguindo o art. 203 do Regimento Interno da
Casa, solicito a V. Exª que dê como lido o pronunciamento referente ao II Encontro Internacional de Direito Ambiental na Amazônia, ocorrido em Macapá, no
período de 9 a 11 de maio de 2013, próximo passado.
Conforme o disposto no art. 203 do Regimento
Interno, solicito a V. Exª que o faça constar nos Anais
da Casa.
Obrigado, Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.SENADOR RANDOLFE RODRIGUES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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II ENCONTRO INTERNACIONAL
DE DIREITO AMBIENTAL NA AMAZÔNIA
9 A 11 DE MAIO DE 2013 MACAPÁ – AMAPÁ
Promotores e Procuradores de Justiça, Desembargadores, Juízes, Advogados, Técnicos, demais
profissionais, estudantes do Brasil e do Exterior, reunidos em Plenária com o objetivo de debater estrategicamente a Lei dos Crimes Ambientais, na busca da
sua efetividade, após manifestações de especialistas
e debates entre os presentes;
Considerando a necessidade de reconhecer
valor em si ao meio ambiente, bem como manter um
patamar de conservação sem o qual a dignidade da
pessoa não se concretiza, um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil;
Considerando que o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico reveste-se de grande importância
para a conservação da biodiversidade e dos recursos
naturais como um todo, condição necessária para o
equilíbrio do sistema de modo a garantir o desenvolvimento sustentável;
Considerando o princípio da cooperação inter e
intrageracional na tutela do meio ambiente, inclusive
como forma de evitar os efeitos transfronteiriços dos
impactos ambientais e sua influência direta na vida dos
povos, o que afirma a necessidade da ampliação do
diálogo transnacional com a inclusão de organismos
e associações internacionais, como a Liga Mundial
de Abogados Ambientalistas A.C., a qual integra profissionais da área jurídica e técnica de 25 países, em
sua maioria latino americanos;
Considerando a necessidade de afirmação do
princípio da tríplice responsabilização, previsto no artigo
225, § 3º da Constituição Federal, de modo a compatibilizar as diversas formas de responsabilização por
danos ou ameaça de danos ambientais nas esferas
civil, administrativa e penal;
Considerando a tramitação do Projeto de Lei
do Senado – PLS nº 236/2012 – Novo Código Penal,
com proposições de codificar os crimes ambientais
hoje previstos na Lei de Crimes Ambientais, além dos
mais de 15 projetos de lei em tramitação no Senado
da República e 84 projetos conjuntos Senado/Câmara
dos Deputados;
Considerando o teor da Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais
e administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente;
Considerando a existência de falhas na redação
da lei atual, repetidas nos novos projetos, que minimizam a eficácia do direito penal ambiental;
Considerando a necessidade de se avaliar estrategicamente, à luz de metodologia específica para
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tal, as modificações propostas nos projetos de lei em
andamento, haja vista a possibilidade da existência
de proposições controversas e antagonicamente impactantes;
Considerando que algumas das proposições da
Plenária têm como escopo o aumento da pena para
determinados tipos penais;
Considerando a necessidade de aperfeiçoar a
responsabilização da pessoa jurídica, levando em consideração o objetivo de tal instituto, inclusive em razão
das posições jurisprudenciais divergentes quanto à
dupla imputação ou imputação simultânea;
Considerando a discussão acerca da pertinência
da inclusão da legislação penal ambiental no âmbito do
Código Penal (reserva de código), diante da existência
de sólida fundamentação no sentido da conveniência
de manter o microssistema de direito penal ambiental.
Considerando a criação do Grupo Nacional
de Direito Ambiental e a possibilidade de integrar as
ações institucionais do CNMP em diálogo com outras
instituições.
Considerando, assim, o que foi deliberado no II
Encontro Internacional de Direito Ambiental na Amazônia;
RESOLVEM
I – Propor a criação de um Grupo Interinstitucional coordenado pelo Ministério Público do Estado do
Amapá, com a finalidade de recolher sugestões, discutir,
acompanhar e propor alterações redacionais ao PLS
nº 236/2012 e demais, contribuindo para o aperfeiçoamento do direito penal ambiental tendente a dar-lhe
máxima eficácia e produzir, desta forma, um alto nível
de proteção do bem jurídico tutelado.
II – Para tanto, ampliar a discussão através da
realização de eventos e debates, bem como a inclusão
e consulta de outras instituições governamentais e não
governamentais, com interesse no tema, sob a coordenação do Ministério Público do Estado do Amapá, que
proporá aos demais parceiros a indicação de membros.
III – Encaminhar a presente proposta, devidamente acompanhada de todas as manifestações emanadas
do II EIDAM, ao Ministério da Justiça, através da Secretaria de Assuntos Legislativos – SAL e, Ministério
do Meio Ambiente, a fim de que reconheçam e legitimem os trabalhos e propostas a serem apresentadas
pelo grupo.
IV – Encaminhar a presente proposta ao Senado
Federal, na pessoa do Senador Randolfe Rodrigues, a
fim de que o Senado possa receber e reconhecer as
propostas a serem apresentadas pelo grupo.
Macapá, 11 de maio de 2013. – Ivana Lúcia
Franco Cei, Procuradora Geral de Justiça, Ministério
Público do Estado do Amapá.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – V. Exª será atendido, nos termos do Regimento.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Caro Senador Anibal
Diniz, eu queria fazer um registro. Esta semana, nós
tivemos o lançamento da revista Em Discussão!, do
Senado Federal, que trata de um tema da maior relevância para a sociedade brasileira.
Recentemente, na novela Salve Jorge, de Glória
Perez, que é do seu Estado, o Acre, foi muito feliz ao
abordar o tema da adoção por vias transversas, pelo
lado errado da adoção, mostrando também um pouco
do tráfico de pessoas e uma adoção criminosa, como
a que aconteceu no enredo apresentado.
Mas aqui estamos defendendo a adoção legal.
“Adoção: mudar um destino. O Senado busca
melhorias na legislação para superar o desafio de dar
uma nova família a milhares de crianças que vivem
em abrigos”.
Queria mencionar e agradecer também os editores pela acolhida, porque foi aprovado, na Comissão de
Constituição e Justiça, um projeto de minha autoria, o
PLS nº 390, de 2011, que altera o Código de Processo
Civil para dar prioridade à tramitação judicial de um
processo de adoção.
Assim, queria cumprimentar a Secretaria de Comunicação, os editores da revista Em Discussão! pela
abordagem desse tema da maior relevância, a adoção.
E também aproveito para cumprimentar a sua conterrânea, do Acre, Glória Perez, pela abordagem desse
tema tão atual quanto social.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
Agora, com a palavra, como orador inscrito, o
Senador Paulo Paim, que é campeão de presença a
este plenário.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Anibal, estou sempre presente sob a sua presidência.
Coincide, portanto, quando falo aqui. É uma satisfação para nós falarmos sob a sua coordenação e com
a presença no plenário, inclusive, do Senador Renan
Calheiros, que estava aqui até há poucos minutos.
Sr. Presidente, eu quero, neste momento, usar a
tribuna para falar de um tema que é muito caro a todos nós: educação.
Antes, porém, registro que o Deputado Osmar
Terra, que está aqui conosco, é autor do projeto de
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combate a todo tipo de droga, lícita e ilícita, o qual,
se aprovado na Câmara, virá, agora, para o Senado.
Mas, Sr. Presidente, eu vou falar aqui sobre educação, dizendo que nenhuma causa no Brasil é mais
consensual que o tema educação. Independentemente
de linhas ideológicas ou colorações partidárias, tenho
certeza que todos temos a percepção de que somente
conseguiremos atingir o nível de desenvolvimento com
que tanto sonhamos se elegermos a educação como
prioridade das prioridades.
Por isso, Presidente da sessão, Senador Anibal,
gostaria de fazer hoje algumas considerações sobre os
rumos da educação em nosso País e, principalmente,
sobre o nosso trabalho aqui, no Congresso Nacional, e
o que o governo vem fazendo, o governo da Presidenta
Dilma. E, com certeza, posso afirmar que o governo
e o Congresso continuarão a executar a construção
coletiva de um tema tão essencial e ao mesmo tempo
tão urgente como é a educação.
E esse é um trabalho que temos que fazer de
forma conjunta, o que vem permitindo a melhoria de
nossos padrões no campo da educação e, mais do que
isso, vem pavimentando o caminho para obtenção de
resultados cada vez mais expressivos, a começar, e
não poderia ser de outra forma, pela educação infantil.
No ano de 2000, menos de 10% de nossas crianças tinham acesso às creches. Dez anos depois, a taxa
de atendimento às crianças em creches já ultrapassam
mais de 23%. Ou seja, um crescimento de mais de
100%. Na pré-escola, no mesmo período, o número de
matrículas pulou de 51% para 80%. Muito mais importante, porém, que a melhoria dos indicadores obtida ao
longo dos últimos 10 anos foi o fato de que seguimos
trabalhando em parceria, Congresso e governo, com
o objetivo de atingir patamares ainda mais elevados.
Em outubro de 2012, por exemplo, com a Lei nº
12.722, era lançado o Programa Brasil Carinhoso, que,
entre outras medidas, previu um acréscimo de 50% dos
recursos do Fundeb para as matrículas em creches de
crianças de zero a três anos do Bolsa Família, antecipou
os repasses do mesmo Fundo para novas vagas em
todas as creches municipais e aumentou em 66,7% o
valor da alimentação na creche e na pré-escola.
E ainda agora, no último dia 4 de abril, foi sancionada a Lei n° 12.796, que altera a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional.
Entre outras disposições, a nova lei determina
que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de “educação
básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete
anos de idade”. Repito, Sr. Presidente: “educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete
anos de idade”.
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É uma novidade, senhoras e senhores, que não
deverá ficar só no papel. Na verdade, os investimentos
do Programa Brasil Carinhoso na construção de creches e pré-escolas sinalizam que o Governo pretende ver cumprida, no mais curto prazo possível, essa
determinação de trazer as crianças para o universo
escolar já a partir dos quatro anos,
Sr. Presidente, se, em 2011, foram investidos, na
implantação de escolas para educação infantil, R$890
milhões, em 2012 esse valor – veja bem, Sr. Presidente
– duplicou: chegou a R$1,780 milhão. Já neste ano de
2013, deverão ser aplicados R$1,980 milhão, quantia
que deve aumentar em 2014.
Outra preocupação que se teve foi a de atender
as crianças com até oito anos de idade ainda não alfabetizadas.
Temos Estados, infelizmente, como Alagoas,
Maranhão e Pará, em que mais de 30% das crianças
com até oito anos ainda se encontram nessa condição.
Por isso, com a Medida Provisória n° 586, de 8
de novembro de 2012, aprovada aqui, no Congresso
Nacional, no último dia 5 de abril e transformada na
Lei nº 12.801, viabilizou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.
Com esse pacto, Sr. Presidente, garante-se o
apoio técnico e financeiro da União aos entes federados com o objetivo de promover a alfabetização dos
estudantes até os oito anos de idade, ao final do terceiro ano do ensino fundamental.
É um conjunto de ações que compreende desde a formação continuada de 360 mil professores alfabetizadores até a disponibilização de 60 milhões de
livros didáticos, jogos pedagógicos e obras literárias,
com um investimento total de R$3,3 bilhões, conforme
informa o Ministro da Educação, Aloizio Mercadante.
Consideremos agora, Sr. Presidente, o desempenho de nossas crianças e adolescentes na educação básica como um todo, ou seja, no somatório dos
ensinos fundamental e médio.
Uma primeira leitura que podemos fazer da situação, levando em conta os resultados do Saeb, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, é a
de que houve, sim, avanços ao longo dos últimos anos.
Nos anos iniciais do ensino fundamental, por
exemplo, o desempenho em Matemática evoluiu de
182,4, em 2005, para 209,6, em 2011. No mesmo período, o desempenho em Português passou de 172,3
para 190,6.
Já no ensino médio, entre 2005 e 2011, o desempenho em Matemática foi de 271,3 a 274,8. Em
Português, subimos de 257,6 para 268,6.
De qualquer forma, Sr. Presidente, ainda que
todos esses números indiquem, como eu disse, uma
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evolução de nossos níveis educacionais, a verdade é
que estamos longe da situação ideal, mas estamos
avançando. Foi essa constatação que nos levou ao
PAR, o Plano de Ações Articuladas.
Instituído pela Lei n° 12.695, de 25 de julho de
2012, o PAR cumpre a essencial finalidade de viabilizar o apoio técnico ou financeiro prestado pela União,
em caráter suplementar e voluntário, às redes públicas
de educação básica dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
A partir de um diagnóstico da situação educacional estruturado em quatro dimensões – gestão
educacional; formação de profissionais de educação;
práticas pedagógicas e avaliação; infraestrutura física
e recursos pedagógicos –, o Ministério da Educação
auxilia os entes federados na identificação das medidas mais apropriadas para a melhoria da qualidade da
educação básica e na efetivação dos planos estaduais
e municipais de educação.
Ao mesmo tempo, por meio do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação e com base apenas em um termo de compromisso, transfere aos entes federados os recursos financeiros necessários à
execução das ações do PAR, sem a necessidade de
convênio, ajuste, acordo ou contrato.
Sr. Presidente Aníbal, outra iniciativa de grande
envergadura, que, por sinal, trata de um tema que me
é bastante caro, é o Pronatec – Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.
V. Exª sabe que a minha origem foi o ensino técnico. Quando aqui cheguei, apresentei o Fundep, e,
depois, me vi totalmente contemplado nesse programa, que é bem mais amplo que aquele que eu havia
apresentado como sugestão à Casa naquele momento
da história.
O Programa foi instituído pela Lei nº 12.513, de
outubro de 2011, sancionada após tramitar cerca de
cinco meses aqui no Congresso, em regime de urgência constitucional.
Com o Pronatec, amplia-se a oferta de educação profissional e tecnológica, tanto para estudantes
regularmente matriculados no ensino médio público
e egressos da rede pública ou ex-bolsistas integrais
no ensino médio privado, quanto para trabalhadores
e beneficiários dos programas federais de transferência de renda.
Aí, Sr. Presidente, eu destaco o Bolsa-Permanência. Também, Sr. Presidente, havia apresentado,
há cerca de quatro ou cinco anos, um projetinho de
bolsa-permanência, que, para alegria nossa, está contemplado nessa proposta do Governo de forma, inclusive, como eu dizia, mais ampla.
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Eu fui avisado e quero cumprimentar o Ministro
Mercadante e a Presidenta. “Paim, não te preocupa que
essa tua ideia nós estamos estudando há tempo, e ela
vai estar contemplada no programa de Governo e tu
vais ver...” Os bolsistas terão uma ajuda, Sr. Presidente.
Eu falava em um salário mínimo, mas o projeto do Governo é de R$400,00 a R$900,00. Quase que dobrou o
valor do salário mínimo. Por isso, meus cumprimentos
ao Ministro Aloizio Mercadante e à Presidenta Dilma.
Assim, temos também um programa do tipo “guarda-chuva”. Ele abriga um conjunto de iniciativas distintas, desenvolvidas com a participação do Estado, dos
Municípios, dos institutos federais de educação profissional, das entidades do Sistema S e das instituições
privadas de educação profissional.
A previsão do MEC, Sr. Presidente, é de que, ao
final de 2014, deverão ser ofertadas oito milhões de
vagas nessa modalidade de ensino.
Quanto ao Enem, o nosso Exame Nacional do
Ensino Médio, todos sabemos que vem se consolidando ano a ano, e não apenas como um poderoso instrumento de avaliação da qualidade do ensino médio
no nosso País.
Com o SiSU, o Sistema de Seleção Unificada, o
resultado do Enem é chave de acesso ao ensino superior em universidades públicas de todo o País.
Ele também garante o acesso às bolsas do nosso
ProUni. Foi com o ProUni, como lembramos aqui, que
se iniciou a política de cotas, sucesso absoluto. Festejamos, recentemente, os dez anos da implantação do
ProUni. E garante também o acesso aos financiamentos do Fies, o Fundo de Financiamento ao Estudante
do Ensino Superior. Ambos sucesso absoluto.
Se, em 1998, Srªs e Srs. Senadores, cerca de 120
mil estudantes prestaram o exame, no ano passado
o número de presentes chegou a 4,170 milhões. Saímos de 120 mil estudantes para 4,170 milhões. Isso
faz com que o Enem seja o maior exame do Brasil e o
segundo maior do mundo, atrás somente do vestibular
da China, que tem, aproximadamente, 6 milhões de
inscritos. O Brasil tem cerca de 4,200 milhões.
Mas falo em acesso ao ensino superior, Sr. Presidente, e vejo aqui outra conquista a ser festejada.
Em coisa de dez anos – ou seja, entre 2001/2002 e
2011/2012 –, o número de estudantes matriculados
em instituições de ensino superior pulou de 3 milhões
para 6,7 milhões. Mais do que o dobro, Senador Anibal.
E o mais importante – pelo menos segundo o
meu ponto de vista – é que esse crescimento não se
deu apenas nas instituições privadas, turbinado pelo
ProUni, projeto do governo Lula/Dilma, e pelo Fies.
Também nas instituições públicas, que foram
fortalecidas e estimuladas a prestar um serviço cada
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vez mais amplo e cada vez melhor, o número de matrículas praticamente dobrou. E agora, com a política
de cotas, vai triplicar.
Sr. Presidente, ademais, temos mantido sempre
viva a preocupação de facilitar, de todas as maneiras,
o acesso ao ensino superior da população menos favorecida economicamente.
Ainda agora, no último dia 10 de abril, foi sancionada a Lei nº 12.799, que assegura isenção total
do pagamento de taxas, nos processos seletivos das
instituições federais de educação superior, ao candidato que comprovar ter renda familiar per capita igual
ou inferior a meio salário mínimo e ter cursado o ensino médio em escola de rede pública ou como bolsista
integral em escola da rede privada.
Vale trazer à lembrança também a edição da Lei
nº 12.734, que determina novas regras para repartição
dos royalties entre os entes da Federação e destina
recursos, prioritariamente, para a educação. A referida
norma está com a eficácia suspensa por medida liminar
concedida pelo Supremo Tribunal Federal.
Por outro lado, o Governo Federal editou a MP
nº 592, de 2012, que vincula recursos do petróleo à
educação. Por questões de segurança jurídica, ficou
resolvido pela caducidade da MP, enquanto o STF não
se pronuncia de forma definitiva sobre a constitucionalidade da Lei nº 12.734, de 2012.
Nem por isso o movimento social por mais recursos para a educação está parado. A União Nacional dos
Estudantes realiza, a partir de hoje, até 2 de junho, em
Goiânia, o 53º Congresso da UNE, cujas reivindicações
são a destinação de 10% do PIB para a educação, de
50% do Fundo Social Pré-sal para a educação e de
100% dos royalties do pré-sal para a educação.
Sr. Presidente, fui convidado a participar, como
painelista, do Congresso da UNE para debater a questão da maioridade penal e a luta pelos direitos civis do
povo brasileiro.
Sr. Presidente, está de parabéns a UNE por esse
evento magnífico que, tenho certeza, apontará caminhos cada vez mais sólidos em benefício de toda a
juventude brasileira.
Mas não vim aqui hoje para afirmar somente
maravilhas. É evidente que temos, ainda, um leque
enorme de limitações. Por isso, apresentei aqui as proposta da UNE. Temos desafios, sim, temos, enfim, um
longo caminho a percorrer. No entanto, é confortável o
sentimento de que estamos no rumo certo.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Estou
convencido de que seguiremos trabalhando juntos,
Congresso e Governo Federal, em benefício da edu-
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cação. Chegaremos à situação ideal, com uma grande parceria entre o Congresso, o Governo Federal e
a iniciativa privada: aquela em que, a cada brasileira
e a cada brasileiro, sejam dadas todas as condições,
no campo instrucional, de desenvolverem plenamente
todo o seu potencial.
Sr. Presidente, eu queria ainda, aproveitando esta
tarde de quarta-feira, véspera de feriado, fazer dois
pequenos registros, se V. Exª me permitisse.
Primeiro, quero registrar da tribuna material que
recebi da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
(UERGS) que demonstra como se iniciaram as tratativas e o interesse da UERGS pela área do Centro Humanístico Vida, em Porto Alegre. Estive lá visitando o
Centro Vida. A Universidade vem lutando para construir
o Núcleo da UERGS na zona norte da capital gaúcha.
Finalmente, em 11 de setembro do ano passado, foi
solicitada à direção da UERGS a colocação de uma
placa no Vida para informar a todos a vinda da Universidade para a região.
Na correspondência que veio anexa ao material
ilustrativo, eles fizeram um agradecimento especial à
Vereadora de Porto Alegre Sofia Cavedon, por sua atenção aos assuntos da Universidade, e também agradeceram, em nome da comunidade, o empenho irrestrito
deste Senador para com os assuntos da UERGS, por
meio da apresentação de emendas junto à bancada
gaúcha e de outras iniciativas que dão suporte de investimento e de estrutura e, acima de tudo, garantias
fundamentais para que ela seja uma Universidade dotada de bons professores e de qualificação reconhecida de seus cursos.
Eu sempre tive muito respeito e admiração pelo
trabalho realizado pela UERGS, que surgiu no governo
de Olívio Dutra, e tenho empenhado todos os esforços
para que a Universidade possa crescer sempre mais
e acolher o maior número de alunos, e lá os mais pobres é que têm acesso.
No ano de 2008, Senador Anibal, aprovei, no
Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes
Orçamentária (LDO), uma ação de Apoio à Entidade Pública de Ensino Superior no Rio Grande do Sul.
Assim sendo, apresentei, por meio da bancada
gaúcha, emenda ao Plano Plurianual (PPA) no valor
de R$15 milhões para 2008, de R$18 milhões para
2009, de R$20 milhões para 2010 e de R$23 milhões
para 2011.
Todas as emendas individuais deste Senador
eu as destino integralmente para a UERGS. Nós as
aprovamos com o apoio, é claro, da bancada gaúcha.
E o Governo foi liberando em parte, mas foi liberando.
No ano de 2012, foi aprovada emenda, também
de nossa autoria, de R$13,5 milhões, sendo grande
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parte empenhada. Neste ano, apresentei, por meio
da bancada gaúcha, mediante um entendimento, uma
emenda de R$15 milhões.
Por isso, entendo que a bancada há de manter
essa mesma posição.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – As emendas, eu as destino... Eu me comprometi, Sr. Presidente,
até o fim do meu mandato, a destinar todas as minhas
emendas individuais, ano por ano, para a UERGS.
Por fim, Sr. Presidente, termino, dando uma notícia que entendo ser muito positiva para o Rio Grande, para Olívio Dutra, um grande Governador, e para
o Governo atual de Tarso Genro.
A 5ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre
condenou a Ford a ressarcir o Estado do Rio Grande
do Sul em R$160 milhões por abandonar a fábrica de
Guaíba. O valor, que corrigido chega à casa de R$1
bilhão, é relativo aos investimentos feitos pelo governo
gaúcho para a instalação da fábrica da empresa em
Guaíba. E, de um momento para outro, a Ford resolveu ir embora.
A empresa assinou contrato para implementar a
fábrica em um valor total, na época, de R$210 milhões
em parcelas que seriam aportadas pelo governo de
Olívio Dutra. A primeira parcela foi aportada, e, a partir daí, a empresa simplesmente resolveu ir embora.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Na época,
o grande Governador Olívio Dutra foi alvo de ataques
e de campanhas orquestradas para desacreditar o seu
governo, o governo da Aliança Popular, o governo do PT.
Sr. Presidente, muitos questionaram Olívio, mas,
como diz o ditado popular – e a sabedoria do povo,
da nossa gente é fantástica: “A Justiça tarda, mas não
falha”. “O tempo é o senhor da razão.”
Um estudo final do BNDES, nos anos 90, dizia
que o setor automobilístico era o 34º em produção de
empregos. Nos primeiros lugares, ficavam construção civil, agropecuária e vestuário. O Governo Olívio
apostou na geração de empregos, na valorização das
pequenas e médias empresas.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ele inverteu a lógica que era comum nos governos anteriores.
Talvez, tenha sido esse o motivo de tantos ataques.
Para concluir, Sr. Presidente, quero pedir que seja
incluída nos Anais da Casa a informação que costa
nos jornais gaúchos Zero Hora, o Correio do Povo e
Jornal do Comércio, enfim, em todos os jornais do Rio
Grande do Sul. Dizem o seguinte:
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Os petistas se excitaram ontem com a publicação, no site do Tribunal de Justiça, de uma
decisão da juíza Lílian Cristiane Siman, da 5ª
Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, condenando a Ford a ressarcir o Estado do Rio
Grande do Sul em mais de R$130 milhões, valor que, corrigido, chega à casa do bilhão. É a
reafirmação de uma decisão de dezembro de
2009, que o Tribunal de Justiça havia anulado
em junho de 2010, por questão processual.
A reportagem completa está anexada a este
pronunciamento.
É importante, Sr. Presidente – e aqui termino –,
ressaltar que isso ratifica a atitude do ex-Prefeito de
Porto Alegre, ex-Deputado Federal Constituinte e grande ex-Governador do Rio Grande do Sul Olívio Dutra.
A história e o tempo fizeram-lhe justiça. Vida longa a
você, Olívio Dutra!
Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Peço
a V. Exª que considere, na íntegra, o meu pronunciamento. O documento a que me refiro está aqui anexado.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, nenhuma causa, no Brasil, é mais consensual que a da educação.
Independentemente de linhas ideológicas ou colorações partidárias, penso que todos temos a percepção de que somente conseguiremos atingir o nível de
desenvolvimento com que sonhamos se elegermos a
educação como a “prioridade das prioridades”.
Por isso, Sr. Presidente, eu gostaria hoje de fazer
algumas considerações sobre os rumos da educação
em nosso País e, principalmente, sobre o trabalho que
o Congresso Nacional e o Governo Federal vêm executando – e com certeza continuarão a executar – em
prol de um tema tão essencial e, ao mesmo tempo,
tão urgente.
É esse trabalho conjunto, Senhoras e Senhores
Senadores, que vem permitindo a melhoria de nossos
padrões educacionais e, mais que isso, que vem pavimentando o caminho para a obtenção de resultados
cada vez mais expressivos.
A começar – e não poderia ser de outra forma –
pela educação infantil.
No ano 2000, menos de 10% de nossas crianças
tinham acesso a creches. Dez anos depois, em 2010,
a taxa de atendimento já passava de 23%.
Na pré-escola, no mesmo período, o número de
matrículas pulou de 51% para 80%.
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Muito mais importante, porém, que a melhoria
dos indicadores obtida ao longo daqueles dez anos,
foi o fato de que seguimos trabalhando em parceria
– o Congresso Nacional e o Governo Federal – com
o objetivo de atingir patamares ainda mais elevados.
Em outubro de 2012, por exemplo, com a Lei
nº 12.722, era lançado o Programa Brasil Carinhoso.
Que, entre outras medidas, previu um acréscimo de
50% nos recursos do Fundeb para as matrículas em
creches de crianças de zero a três anos do Bolsa Família, antecipou os repasses do mesmo Fundo para
novas vagas em todas as creches municipais e aumentou em 66,7% o valor da alimentação na creche
e na pré-escola.
E ainda agora, no último dia 4 de abril, foi sancionada a Lei nº 12.796, que altera a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional.
Entre outras disposições, a nova Lei determina
que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de (abro aspas)
“educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos
dezessete anos de idade”.
Repito, Sr. Presidente: “educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade”.
É uma novidade, Srªs e Srs. Senadores, que não
deverá ficar só no papel. Na verdade, os investimentos
do Programa Brasil Carinhoso na construção de creches e pré-escolas sinalizam que o Governo pretende ver cumprida, no mais curto prazo possível, essa
determinação de trazer as crianças para o universo
escolar já a partir dos quatro anos.
Se em 2011 foram investidos, na implantação de
escolas para educação infantil, 890 milhões de reais,
em 2012 esse valor duplicou: chegou a um bilhão,
780 milhões de reais. Já neste ano de 2013 deverão
ser aplicados um bilhão, 980 milhões, mesma quantia
prevista para 2014.
Outra preocupação que se teve foi a de atender
as crianças com até oito anos de idade ainda não alfabetizadas.
Temos Estados, infelizmente – como Alagoas,
Maranhão e Pará –, em que mais de 30% das crianças
com até oito anos ainda se encontram nessa condição.
Por isso, com a Medida Provisória nº 586, de 8
de novembro de 2012 – aprovada, aqui no Congresso Nacional, no último dia 5 de abril e transformada
na LEI Nº 12.801, viabilizou-se o Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa.
Com esse Pacto, Sr. Presidente, garante-se o
apoio técnico e financeiro da União aos entes federados, com o objetivo de promover a alfabetização dos
estudantes até os oito anos de idade, ao final do terceiro ano do ensino fundamental.
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É um conjunto de ações que compreende desde
a formação continuada de 360 mil professores alfabetizadores até a disponibilização de 60 milhões de livros
didáticos, jogos pedagógicos e obras literárias, com um
investimento total de 3 bilhões e 300 milhões de reais.
Consideremos agora, Senhoras e Senhores Senadores, o desempenho de nossas crianças e adolescentes na educação básica como um todo, ou seja, na
somatória dos ensinos fundamental e médio.
Uma primeira leitura que podemos fazer da situação – levando em conta os resultados do Saeb, o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica
– é a de que houve alguns avanços ao longo dos últimos anos.
Nos anos iniciais do ensino fundamental, por
exemplo, o desempenho em Matemática evoluiu de
182,4, em 2005, para 209,6, em 2011. No mesmo período, o desempenho em Português passou de 172,3
para 190,6.
Já no ensino médio, entre 2005 e 2011, o desempenho em Matemática foi de 271,3 a 274,8. Em
Português, subimos de 257,6 para 268,6.
De qualquer maneira, Senhor Presidente – e ainda que todos esses números indiquem, como eu disse,
uma certa evolução de nossos níveis educacionais –, a
verdade é que estamos muito longe da situação ideal.
Foi essa constatação que nos levou ao PAR, o
Plano de Ações Articuladas.
Instituído pela Lei nº 12.695, de 25 de julho de
2012, o PAR cumpre a essencial finalidade de viabilizar o apoio técnico ou financeiro prestado pela União,
em caráter suplementar e voluntário, às redes públicas
de educação básica dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
A partir de um diagnóstico da situação educacional estruturado em quatro dimensões – gestão
educacional; formação de profissionais de educação;
práticas pedagógicas e avaliação; infraestrutura física
e recursos pedagógicos –, o Ministério da Educação
auxilia os entes federados na identificação das medidas mais apropriadas para a melhoria da qualidade da
educação básica e na efetivação dos planos estaduais
e municipais de educação.
Ao mesmo tempo, por meio do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação – o FNDE –, e com
base apenas em um Termo de Compromisso, transfere
aos entes federados os recursos financeiros necessários à execução das ações do PAR, sem a necessidade
de convênio, ajuste, acordo ou contrato.
Outra iniciativa de grande envergadura, Senhoras
e Senhores Senadores – e que, por sinal, trata de um
tema que me é bastante caro –, é o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.
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Foi instituído pela Lei nº 12.513, de outubro de
2011, sancionada após tramitar cerca de cinco meses
aqui no Congresso Nacional, em regime de urgência
constitucional.
Com o Pronatec, amplia-se a oferta de educação profissional e tecnológica, tanto para estudantes
regularmente matriculados no ensino médio público
e egressos da rede pública ou ex-bolsistas integrais
no ensino médio privado, quanto para trabalhadores
e beneficiários dos programas federais de transferência de renda.
É um Programa do tipo “guarda-chuva”. Abriga
um conjunto de iniciativas distintas, desenvolvidas
com a participação dos Estados, dos Municípios, dos
institutos federais de educação profissional, das entidades do sistema S e das instituições privadas de
educação profissional.
A previsão do MEC, Senhor Presidente, é de que
até o final de 2014 deverão ser ofertadas oito milhões
de vagas nessa modalidade de ensino.
Quanto ao Enem, o nosso Exame Nacional do
Ensino Médio, todos sabemos que vem se consolidando ano a ano.
E não apenas como um poderoso instrumento de
avaliação da qualidade do ensino médio em nosso País.
Com o SiSU – o Sistema de Seleção Unificada
–, o resultado do Enem é chave de acesso ao ensino
superior em universidades públicas de todo o Brasil.
Ele também garante o acesso às bolsas do ProUni – o Programa Universidade para Todos – e aos financiamentos do Fies – o Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior.
Se em 1998, Srªs e Srs. Senadores, cerca de 120
mil estudantes prestaram o Exame, no ano passado
o número de presentes chegou a 4 milhões 170 mil.
Isso faz com que o Enem seja, hoje, o maior
exame do Brasil e o segundo maior do mundo, atrás
somente do vestibular da China, que tem aproximadamente 6 milhões de inscritos.
Mas falo em acesso ao ensino superior, Senhor
Presidente, e vejo aqui outra conquista a ser comemorada.
Em coisa de dez anos – ou seja, entre 2001 e
2011 –, o número de estudantes matriculados em instituições de ensino superior pulou de 3 milhões para 6
milhões e 700 mil.
E o mais importante – pelo menos segundo o
meu ponto de vista – é que esse crescimento não se
deu apenas nas instituições privadas, turbinado pelo
ProUni e pelo Fies.
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Também nas instituições públicas, que foram fortalecidas e estimuladas a prestar um serviço cada vez
mais amplo e cada vez melhor, o número de matrículas
praticamente dobrou.
Ademais, temos mantida sempre viva a preocupação de facilitar, de todas as maneiras, o acesso ao
ensino superior da população menos favorecida economicamente.
Ainda agora, no último dia 10 de abril, foi sancionada a Lei nº 12.799, que assegura isenção total
do pagamento de taxas, nos processos seletivos das
instituições federais de educação superior, ao candidato que comprovar cumulativamente ter renda familiar
per capita igual ou inferior a um e meio salário mínimo
e ter cursado o ensino médio completo em escola da
rede pública ou como bolsista integral em escola da
rede privada.
Vale trazer a lembrança, também, da edição da
Lei 12.734, que determina novas regras para repartição
dos royalties entre os entes da federação, e destina
recursos para a educação.
A referida norma está com a eficácia suspensa
por medida liminar concedida pelo Supremo.
Por outro lado, o Governo Federal editou a MP
592/2012 que vincula recursos do petróleo à educação.
Por questões de segurança jurídica, ficou resolvido pela caducidade da MP, enquanto o STF não se
pronuncia de forma definitiva sobre a constitucionalidade da lei 12.734/2012.
Nem por isso o movimento social por mais recursos para educação está parado. A União Nacional dos
Estudantes realiza a partir de hoje, até 2 de junho, em
Goiânia, o 53º (quinquagésimo terceiro) Congresso da
UNE, cujas reivindicações são a destinação de:
– 10% do PIB para a educação,
– 50% do Fundo Social Pré-sal e
– 100% dos Royalties do Pré-sal.
Eu fui convidado a participar e, a ser painelista
do Congresso, no debate “ A questão da maioridade
penal e a luta pelos direitos civis no Brasil”, mas infelizmente, em virtude de uma agenda bem corrida, não
poderei estar lá.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não vim
aqui, hoje, afirmar que a educação em nosso País está
uma maravilha.
É evidente que temos, ainda, um leque enorme
de limitações, problemas e desafios.
Temos, enfim, um longo caminho a percorrer.
No entanto, me conforta o sentimento de que
estamos no rumo certo.
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Estou absolutamente convencido de que, se seguirmos trabalhando juntos – o Congresso Nacional
e o Governo Federal – em benefício da educação,
chegaremos à situação ideal: aquela em que a cada
brasileira e a cada brasileiro sejam dadas todas as
condições, no campo instrucional, de desenvolver plenamente suas potencialidades.
Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de registrar nesta tribuna, material ilustrativo que recebi da Universidade Estadual do
Rio Grande do Sul (UERGS), que demonstra como se
iniciaram as tratativas e o interesse da UERGS pela
área do Centro Humanístico VIDA, em Porto Alegre.
A Universidade vem lutando para construir o
Núcleo da UERGS na zona norte da capital gaúcha.
Finalmente, em 11 de setembro do ano passado, foi solicitada à direção da UERGS a colocação de
uma placa no VIDA para informar a todos a vinda da
Universidade para a região.
Na correspondência que veio anexa ao material
ilustrativo, eles fizeram um agradecimento especial à
Vereadora de Porto Alegre, Sofia Cavedon, por sua
atenção aos assuntos da Universidade e também
agradeceram, em nome da comunidade, o empenho
irrestrito deste senador para com os assuntos da UERGS, por meio da apresentação de emendas e outras
iniciativas que dão suporte de investimento, estrutura
e acima de tudo garantias fundamentais para que ela
seja uma Universidade dotada de bons professores e
qualificação reconhecida de seus cursos.
Sr. Presidente, eu sempre tive muito respeito e
admiração pelo trabalho realizado pela UERGS e tenho
empenhado meus esforços para que a Universidade
possa crescer sempre mais e acolher o maior número
de interessados.
No ano de 2008, aprovei no Anexo de Metas e
prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO,
uma ação de Apoio a Entidade Pública de Ensino superior no Rio Grande do Sul.
Assim sendo, apresentei, por meio da Bancada
Gaúcha, emenda ao Plano Plurianual – PPA – no valor
de R$ 15 milhões para 2008, R$ 18 milhões para 2009,
R$ 20 milhões para 2010 e R$ 23 milhões para 2011.
Aprovamos, pela Bancada Gaúcha, indicação de
minha autoria de uma emenda no valor de R$ 7.500.000
(sete milhões e quinhentos mil), que infelizmente não
foi priorizada pelo Governo Federal.
Em 2011, a Bancada Gaúcha no Congresso Nacional aprovou emenda, de minha autoria, ao Orçamento Geral da União 2011, no valor de R$ 10.000.000
milhões de reais para a UERGS.
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Desse montante o governo Federal empenhou
5.000.000 milhões.
No ano de 2012 foi aprovada emenda no montante de R$ 13.500.000 (treze milhões e quinhentos mil)
para a UERGS, tendo sido empenhados R$ 3.500.000
(três milhões e quinhentos mil) com o compromisso de
o Ministério da Educação complementar os recursos
para o término da obra.
Neste ano, 2013, apresentei, por meio da Bancada Gaúcha, emenda consignada no montante de R$
15.000.000 milhões de reais.
Srªs e Srs. Senadores, a Casa Civil sugeriu que a
Bancada indicasse 5 (cinco) emendas para empenho
no atual orçamento.
Tenho salientado a importância da universidade
buscar apoio com todos os parlamentares para que a
emenda da UERGS seja indicada entre as cinco.
Quero aqui, novamente, empenhar meu apoio a
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e desejar meus votos de contínuo crescimento e sucesso!!!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a 5ª Vara da Fazenda Pública de Porto
Alegre condenou a FORD a ressarcir o Estado do Rio
Grande do Sul em R$ 160 milhões por abandonar fábrica em Guaíba.
O valor, que corrigido chega à casa do bilhão, é
relativo aos investimentos feitos pelo governo gaúcho
para a instalação da fábrica da empresa em Guaíba.
A decisão é passível de recurso.
A empresa assinou contrato para implementar a
fábrica, em um valor total de R$ 210 milhões em parcelas, mas desistiu logo após o pagamento da primeira
parte do montante, alegando atraso da segunda parcela
e problemas com o governo Olívio Dutra (1999/2002).
Sr. Presidente, na época, o governador Olívio
Dutra foi alvo de ataques e campanhas orquestradas
com o objetivo de desacreditar o governo do PT e de
seus aliados.
Eram comum afirmações como “Olívio Dutra e o
PT mandaram a FORD embora” ou “O RS perde milhares de empregos com a saída da FORD”.
Muitos queriam a saída de Olívio Dutra do governo por improbidade administrativa. Chegaram ao
ponto de instalar uma CPI da FORD.
Mas, como diz o ditado popular,... e a sabedoria
do nosso povo, da nossa gente é fantástica: “a justiça
tarda, mas não falha” ou “o tempo é o senhor da razão”.
Um estudo do final dos anos 90, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
dizia que o setor automobilístico era o 34º em produção de empregos. Os primeiros lugares ficavam com
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construção civil, agropecuária e vestuário. O governo
Olívio apostou na geração de empregos, na valorização das pequenas e médias empresas. Ele inverteu a
lógica que era comum nos governos anteriores. Talvez
tenha sido aí o motivo de tantos ataques.
Sr. Presidente, para concluir esse pronunciamento, quero pedir que seja incluída nos anais da Casa
a informação que consta do Jornal gaúcho Zero Hora
com relação à dívida da Ford para com o meu Estado:
“Os petistas se excitaram ontem com a publicação, no site do Tribunal de Justiça, de uma
decisão da juíza Lílian Cristiane Siman, da 5ª
Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, condenando a Ford a ressarcir o Estado do Rio
Grande do Sul em mais de R$ 130 milhões,
valor que, corrigido, chega à casa do bilhão. É
a reafirmação de uma decisão de dezembro de
2009, que o Tribunal de Justiça havia anulado
em junho de 2010, por questão processual...”
A reportagem completa está anexada a este
pronunciamento.
É importante ressaltar que isso ratifica a atitude
do ex-Governador Olivio Dutra e faz justiça para com
seu governo.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A Q UE SE REFERE O SR.
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
Zero Hora – Rosane de Oliveira
RENASCE A POLÊMICA DA PERDA DA FORD
Os petistas se excitaram ontem com a publicação,
no site do Tribunal de Justiça, de uma decisão da juíza
Lílian Cristiane Siman, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, condenando a Ford a ressarcir o
Estado do Rio Grande do Sul em mais de R$ 130 milhões, valor que, corrigido, chega à casa do bilhão. É
a reafirmação de uma decisão de dezembro de 2009,
que o Tribunal de Justiça havia anulado em junho de
2010, por questão processual.
Como a Ford deve recorrer, o principal efeito
da decisão é político. Mesmo que vença em todas as
instâncias, tão cedo o Estado não verá a cor desse
dinheiro: a sentença está saindo mais de 10 anos depois do ajuizamento da ação. Com todos os recursos
possíveis até o trânsito em julgado, a novela judicial
tende a se arrastar por pelo menos mais uma década.
Para os petistas, que desde 1999 ouvem dos adversários que “Olívio mandou a Ford embora”, a sentença da juíza é uma injeção de ânimo. Porque, com
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a decisão, ela avalizou o discurso do PT de que foi a
montadora que optou pela Bahia sem esgotar a negociação e sem devolver o dinheiro que havia recebido
do governo gaúcho.
A decisão da juíza não serve de consolo para a
população de Guaíba, que ainda hoje lamenta as perdas com a desistência da montadora, nem compensa
o Estado do Rio Grande do Sul pelos impostos que
deixou de arrecadar nesses anos todos. O presidente
do PT, Raul Pont, comemorou:
– É uma vitória para o governo Olívio Dutra e
para nós enquanto partido. Pagamos um preço enorme sobre isso. Mais uma vez, fica comprovado que
a responsabilidade não foi do governo. Pior do que a
saída, foi a apropriação indébita do dinheiro público.
A empresa pegou o dinheiro, não instalou a fábrica e
não devolveu o dinheiro, o que é um escândalo. Espero
que, agora, devolvam o que devem ao Estado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – V. Exª será atendido nos termos do Regimento,
Senador Paim.
Agora, concedo a palavra, pela Liderança do
PSDB, ao Senador Cássio Cunha Lima.
Convido o Senador Paim a assumir a Presidência.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, é extremamente oportuna a presença do Senador
Anibal Diniz, neste instante, no plenário, no momento
em que transfere a presidência da sessão ao Senador Paulo Paim.
Diante do seu testemunho, Senador Anibal, posso
trazer uma palavra de reconhecimento e de elogio público a uma ação articulada com a presença e a participação, igualmente importante, do Senador Jorge Viana.
No início da sessão de hoje, tive a oportunidade
de apartear o Senador Jorge Viana no que diz respeito
ao grande entendimento que foi construído para que
pudéssemos chegar, Senador Paim, a uma solução
pacífica entre uma demanda que existia com o clube
Treze, de Campina Grande, minha cidade na Paraíba,
e com o clube que representa o Acre na Série C do
Campeonato Brasileiro, que é o Rio Branco. Havia, já
há algum tempo, uma disputa fora dos gramados, e
nenhuma disputa é salutar, no esporte, sobretudo no
futebol, fora do campo de jogo.
Com a mediação do Ministro Fux, que se portou
como um juiz, como um magistrado sempre muito equilibrado e prudente, foi firmado, então, um entendimento,
uma transação, na linguagem jurídica, que permitirá,
excepcionalmente, que a Série C do Campeonato
Brasileiro conte com a participação, já assegurada
por decisões anteriores, do Treze Futebol Clube, de
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Campina Grande, mas também preserve o direito de
o Rio Branco participar do certame, garantindo, assim,
que essa disputa seja viabilizada no campo de jogo.
Portanto, trago, Senador Anibal, essa palavra
pública, pelo seu papel fundamental em toda essa articulação, com poder de negociação. Registro também,
por justiça, o empenho do raposeiro, do campinense Senador Vital do Rêgo, que não torce pelo Treze,
como eu torço. Eu torço pelo Treze, e o Senador Vital
torce pelo outro clube importante de Campina Grande, da Paraíba, que é o Campinense. Graças a essa
junção de esforços foi possível vencer essa etapa e
virar essa página.
Antes de entrar no outro tema central da minha
fala, fiz apenas essa referência inicial, em homenagem
e respeito à sua presença, Senador Anibal.
Escuto V. Exª, com prazer, neste instante.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador
Cássio Cunha Lima, agradeço imensamente a menção elogiosa que V. Exª faz à minha pessoa. Devo dizer
que esse foi um período de bastante angústia para o
torcedor do Rio Branco, que é conhecido como Estrelão. Esse é o clube mais tradicional do Estado do
Acre, com 94 anos de existência, e vinha representando o Acre, por seis anos consecutivos, na Série C.
Depois, por um imbróglio que não vale mais a pena
relatar aqui, ele ficou, injustamente, fora da competição. Por se tratar de uma injustiça, a gente procurou
os meios de tentar reaver esse direito. Provavelmente,
se fôssemos aguardar pela decisão normal da Justiça,
essa volta demoraria muito mais. Então, nesse sentido,
faço um agradecimento especial e um reconhecimento à sabedoria do Ministro Luiz Fux nesse caso, que
soube buscar, digamos assim, uma solução inspirada
em Salomão, que é aquela decisão em que, acima
de tudo, está a sabedoria do magistrado. Ele chamou
todas as partes, chamou a CBF, chamou o Superior
Tribunal de Justiça Desportiva, chamou a Federação
Paraibana de Futebol, chamou a Federação Acreana
de Futebol e, logicamente, os clubes, seus dirigentes
e seus advogados. Dessa maneira, ele construiu um
entendimento no sentido de que todas as partes abrissem mão de alguma coisa. Treze e Rio Branco abriram
mão de suas ações que estavam tramitando na Justiça em busca de seus direitos, e a CBF, logicamente,
também abriu mão de qualquer punição ao clube por
participar de um litígio fora dos tribunais desportivos.
E, assim, entendeu-se de fazer uma Série C excepcional em 2013. Em 2013, a Série C do Campeonato
Brasileiro de Futebol vai acontecer com 21 clubes,
sendo que o Grupo A, que envolve o Norte e Nordeste, terá 11 clubes, dentre os quais o Rio Branco e o
Treze, de Campina Grande, que já estão assegurados.
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Então, o que temos a dizer é que a decisão sábia do
Ministro Luiz Fux de chamar esse entendimento deve
ser também escola para muitos magistrados, porque
os magistrados pegam o assunto e ficam protelando,
protelando, protelando, e não é assim que se produz a
felicidade das pessoas. Quando as pessoas pleiteiam
algo na Justiça é porque elas precisam daquele algo
para responder a certa carência que está havendo de
direito. E a gente não teve esse tratamento nos demais
tribunais. Por parte do Ministro do Supremo Tribunal
Federal, tivemos um tratamento justo, equânime, no
sentido de resolver o problema. Ele disse, ontem, ao
final da decisão, depois do acordo firmado, que poderia
muito bem dar uma decisão numa canetada, favorecendo um e prejudicando o outro, mas, dessa forma,
foi uma construção muito mais demorada, pensada.
Aqui, todos estão se sentindo satisfeitos. O Ministro
Luiz Fux disse estar também feliz por contribuir para
uma solução que facilita a realização dessa competição
nacional, que tem grande importância para os clubes
que estão na Terceira Divisão do futebol brasileiro, que,
na maioria, são clubes pobres e clubes formadores de
atletas, que têm uma importância social muito grande
porque contribuem, inclusive, com suas escolas, fornecendo atletas para o futebol nacional. Inclusive, lá
de Campina Grande, eu soube, ontem, através de um
dirigente que estava presente, que o Hulk, que está
na Seleção Brasileira, é de Campina Grande. Então,
essa é uma demonstração de que, desses rincões
que não aparecem no grande noticiário esportivo nacional, muitas vezes surgem talentos, surgem aqueles
que vão emprestar seu talento para a paixão nacional, que é o futebol. Por isso esse futebol da Série C
merece um tratamento especial. Alguém pode dizer:
“Poxa! Mas é muito pouco Senadores falarem de futebol da Série C.” Não, as séries do futebol brasileiro
A, B, C e D, todas com a sua importância, têm uma
contribuição a dar ao futebol nacional. E creio que nós
fizemos a coisa certa ao ter contribuído para esse entendimento. Assim, os Estados da Paraíba e do Acre,
que são Estados irmãos, vão continuar com o mesmo
tratamento respeitoso que sempre tiveram. Tenho certeza de que Rio Branco será muito bem recebido em
Campina Grande por ocasião do jogo. Da mesma forma, comprometemo-nos a receber muito bem o Treze
em sua visita a Rio Branco, para o jogo da Série C de
2013. Muito obrigado. Parabéns por sua decisão sábia
de ter-nos ajudado nessa mediação junto à Diretoria
do Treze Futebol Clube, juntamente com o Senador
Vital do Rêgo e o Senador Jorge Viana, que também
participou diretamente dessas discussões.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Senador Anibal, agradeço o aparte.
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Na verdade, o futebol cabe, sim, na tribuna do
Senado. Por que não? Nós estamos aqui falando de
um dos mais valiosos bens imateriais do povo brasileiro, que provoca paixões, que mexe com multidões. E
nada mais justo, legítimo do que Senadores por seus
respectivos Estados se unirem em busca de uma solução dessas em torno do futebol, que é, de fato, uma
paixão nacional.
Eu não tenho o privilégio de desfrutar da convivência, da intimidade do Ministro Fux, mas o sei tricolor, como eu também, no caso do Fluminense do Rio
de Janeiro. Quando meu pai foi cassado pela Ditadura
Militar, eu fui morar no Rio e lá optei por torcer pelo
Fluminense. Pela Imprensa, eu já tomei conhecimento
de que o Ministro Fux é tricolor também. Estaremos nós
dois hoje torcendo pelo Fluminense em mais um jogo
da Libertadores das Américas, um jogo decisivo para a
próxima fase. E é esse espírito tricolor conciliatório que
certamente norteou o Ministro Fux para essa decisão.
Mas, como o futebol tem também coisas negativas – gol de mão, chute na canela, atitudes desleais
–, a razão central da minha presença na tribuna hoje,
neste início de noite, é o relato de episódios que não
podem deixar de ser consignados de forma clara e
pública, ocorridos ontem, quando, por uma série de
fatores, o Governo, mais uma vez, não conseguiu fazer
valer a sua base, que é numericamente muito ampla
tanto aqui no Senado quanto na Câmara Federal, e
duas medidas provisórias que contavam, no mérito,
com o apoio da Oposição...
Eu já disse várias vezes e vou repetir: nós não
fazemos a oposição ao Brasil. Nós fazemos a oposição ao Governo, fiscalizando as ações do Governo,
apresentando sugestões, críticas, como deve ser numa
democracia que tem, na sua essência, a necessidade
imperiosa da existência de governo e de oposição.
Pois bem, tanto a medida que reduz a tarifa de
energia, que contou com o nosso voto para a sua aprovação... A nossa discordância era no mérito, porque
nós queríamos um desconto ainda maior, a partir do
momento em que o Governo pudesse desonerar também parte das contribuições que pertencem à União,
especificamente PIS e Cofins. Tivemos, inclusive, emendas apresentadas nesse sentido, mas o Governo usou
a sua maioria e rejeitou a emenda, prevalecendo a
aprovação do texto original.
E a outra matéria, a outra medida provisória, que
fazia desoneração de folha de pessoal de um conjunto
de atividades econômicas, todas elas muito importantes para o Brasil.
Tivemos, então – e o Líder Randolfe esteve presente, acredito, em boa parte da reunião –, um impasse
em decorrência de uma manifestação e de uma po-
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sição adotada pelo Presidente Renan Calheiros, que,
da cadeira da Presidência do Senado Federal, anunciou, em alto e bom som, que, na Medida Provisória
dos Portos, teria sido a última vez em que o Senado
apreciaria uma matéria sem o intervalo, o interstício
de pelo menos sete dias da data de chegada da Câmara dos Deputados, numa posição de respeito a esta
Casa, de respeito a este Poder Legislativo, que deve
ter, obviamente, tempo mínimo necessário para a análise das matérias que estarão sob a sua apreciação.
E o que se viu foi, em primeiro lugar, o constrangimento vivido pelo próprio Presidente Renan, porque
ele estava, como eu mesmo disse ontem, entre a cruz
e a caldeirinha, em manter a sua palavra, anunciada
publicamente, divulgada de maneira ampla por todos
os veículos de comunicação do Brasil, ou ceder a uma
necessidade do Governo, que precisava aprovar as
medidas provisórias, porque decorre o prazo de ambas na próxima segunda-feira.
Foi quando o Líder do meu Partido – estou aqui
na condição de Vice-Líder do PSDB e também de Vice-Presidente do Partido –, na reunião do colegiado de
líderes, no gabinete da Presidência, fez uma proposta
para que, em nome do Brasil, em nome dos interesses do País, as duas medidas, que estavam prestes a
cair, pudessem ser incorporadas em uma outra medida provisória que está sob a minha relatoria, a Medida
Provisória nº 608, desta forma evitando que houvesse
qualquer intervalo de eficácia dessas duas iniciativas
que são louváveis e, repito, insistindo, contam, no mérito, com a aprovação e o apoio da oposição.
Pois bem. A proposta foi feita não apenas no ambiente do colegiado de líderes, como reiterada, pelo
menos por três vezes, por mim e pelo Senador Aloysio
Nunes, aqui no plenário do Senado. E, simplesmente,
o Líder José Pimentel e igualmente o Líder Eduardo
Braga não acolheram bem, naquele instante pelo menos, a sugestão.
Qual a nossa surpresa hoje? No mesmo instante
em que a ideia lançada, a proposta apresentada ontem
foi rejeitada, e hoje eu entendo a razão, porque sou
da oposição, e aí vejo uma atitude – perdoem-me a
franqueza e talvez a palavra mais rude – de pequenez
política, porque eu sempre agi com responsabilidade...
Eu relato a Medida Provisória nº 608, que adapta o sistema financeiro brasileiro às normas de Basileia III, e
nós estamos falando aí de algo em torno de R$63 bilhões. Com todo o zelo e responsabilidade, apresentei
o meu relatório rigorosamente nos termos da proposta
do próprio Governo, porque não faremos uma oposição
jamais que comprometa o futuro do Brasil.
O PT cometeu – perdoe o comentário, Presidente,
não é nada provocativo, apenas uma observação – al-

MAIO DE 2013

31382

Quinta-feira 30

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

guns equívocos históricos nos seus posicionamentos
no passado, quando era oposição. Nós procuramos
evitar esses erros, na medida em que não fazemos
oposição ao Brasil, fazemos oposição ao Governo.
Somos até criticados, em alguns momentos, por não
fazer uma oposição mais contundente, mais, digamos,
enraivecida, se preciso for, por posturas como essa.
Qual a surpresa do dia de hoje? Não foi acatada
ontem a proposta da minha participação como relator
nas duas medidas provisórias, mas a ideia foi tomada. Em vez de usar a Medida Provisória nº 608, o Governo se utilizará da Medida Provisória nº 609, que é
a seguinte e que está sendo relatada pelo Deputado
Edinho Araújo, que é da base do Governo, sem que
nem mesmo um gesto de reconhecimento pudesse
ser praticado.
Não acredito que posturas como essa contribuam para o fortalecimento das relações internas no
Parlamento. O Parlamento tem características muito
próprias, onde o debate deve ser estimulado, o contraditório deve ser respeitado, mas, sobretudo, as boas
relações entre as diversas formas de pensar, entre as
diversas linhas e correntes de pensamento, devem
conviver de maneira respeitosa.
E o que se viu ontem e hoje foi, na linguagem do
futebol, um chute na canela da oposição e uma verdadeira rasteira, porque foi nossa a iniciativa, foi a oposição brasileira que a apresentou ao Governo, perdido
e perplexo por não conseguir fazer valer a sua base.
Vamos ser francos: se, na Câmara, nós da oposição
temos, no máximo, 90 Parlamentares num colegiado
com mais de 500, cabe ao Governo fazer valer essa
maioria, cumprir os prazos, respeitar o rito de tramitação dessas matérias.
Se o Governo não tem tido a capacidade de fazer
valer essa maioria de forma tão ampla e tão consagradora que talvez não tenha paralelos na história recente
do País, aí vamos para uma outra discussão. Vamos
discutir como essa base está sendo formada. Talvez
tenha sido esse o grande equívoco desse período recente de participação do Governo do PT.
O PT, com sua trajetória histórica, talvez não
precisasse de uma base , em primeiro lugar, tão larga
e construída com fundamentos tão fisiológicos, porque são patentes a troca de cargos e a ocupação de
ministérios. Tanto é que ministérios são ocupados por
partidos como se feudos fossem: cai um ministro por
denúncia de corrupção, e o ministro a substituir o denunciado é do mesmo partido. E assim se vai nessa
sequência de loteamento, sempre em nome da tal governabilidade que passa por este Congresso Nacional.
Falo da governabilidade, porque já fui prefeito e
governador e precisava de governabilidade junto ao
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Poder Legislativo, mas sem que houvesse o loteamento
e esse espaço que se verifica hoje faz com que haja
uma base insatisfeita, porque, quando se olha para a
base do Governo, não se encontra argamassa de caráter programático e doutrinário. É uma aliança oca,
vazia, que tem bases de sustentação muito tênues.
Com qualquer insatisfação – e não é a primeira vez
que isso acontece –, o que tem ocorrido é a base simplesmente se rebelar contra o Governo.
E a rebeldia se verificou, quando temos de deixar
claro que as duas medidas provisórias importantes não
foram aprovadas, porque a base do Governo derrotou
o Governo. Não fomos nós da oposição, porque não
temos número para isso.
Compreendendo a importância dessas medidas,
repito, apresentamos a saída para o Governo, apresentamos uma proposta de solução para o problema. O
que fazem os Líderes do Governo? Eles não aceitam
a nossa sugestão e, mais que isso, tomam, para usar
uma expressão menos grave, a nossa ideia.
É lamentável que esse tipo de episódio ocorra.
Isso retrata bem o empobrecimento que a política
brasileira vive neste instante. E o Congresso tem sido
palco de debates menores, discussões secundárias,
mas continuaremos fazendo o nosso trabalho.
Acredito que o Brasil viveu ciclos históricos muito
representativos nas últimas décadas: foi a redemocratização, quando estávamos todos juntos, os brasileiros
que construíram a nossa tão jovem ainda democracia;
foi quando conseguimos debelar a inflação e a grande
conquista do Plano Real, da estabilidade econômica;
os avanços sociais que devem, sim, ser comemorados
e celebrados, iniciados ainda na gestão do Presidente
Fernando Henrique Cardoso e ampliados durante o governo do Presidente Lula, mas é chegado o momento
em que a terceira onda ou a quarta onda precisa ser
encarada dentro desse fluxo e desse movimento histórico do Brasil.
Redemocratizamos o País, estabilizamos a moeda e a economia, tivemos avanços sociais, precisamos avançar ainda mais, indiscutivelmente, no campo social, e os avanços devem ser celebrados, mas é
chegada a hora de termos um pouco mais de respeito
nas relações institucionais, porque, do contrário, nós
teremos um viés cada vez mais autoritário, cada vez
mais intolerante, cada vez mais distante da pluralidade
de ideias que uma democracia deve ter. Quanto mais
plural for essa sociedade, quanto mais espaço existir
para que as ideias se multipliquem e sejam apresentadas, melhor será a construção do Brasil do futuro que
todos nós queremos.
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O episódio mais recente, e aí falo para encerrar, Sr. Presidente, do boato do Bolsa Família, é algo
muito grave.
Eu já disputei várias eleições majoritárias. Eu
disputei talvez, considerando primeiro e segundo turnos, nove eleições majoritárias. Foram nove eleições
majoritárias e, graças a Deus, todas elas com vitória.
Disputei-as na minha Paraíba, no meu querido Estado
da Paraíba, e na minha amada Campina Grande. Em
todas elas, nas últimas, de 2006 para cá, sempre eu
tenho de gastar boa parte do tempo da minha campanha para desmistificar boatos.
O primeiro deles é: não vamos acabar com o
Bolsa Família, até porque o Bolsa Família nada mais
é do que a junção de programas que foram originados
no governo do PSDB, como o Bolsa Escola, como o
Bolsa Alimentação, como o Vale Gás.
O Presidente Lula, de forma correta, a meu ver,
unificou-os num único programa, que é o atual Bolsa
Família e, com o passar do tempo, a cada ano, aumentou o número de pessoas beneficiadas, o que é,
naturalmente, louvável. Então, nós passávamos um
bom tempo desmentindo esses boatos, coisas da natureza comum das disputas eleitorais. Agora, quando
o boato envolve uma instituição secular, bissecular,
como a Caixa Econômica...
Eu ocupei esta tribuna na terça-feira da semana
passada para apresentar um pedido de informação ao
Ministro da Fazenda, e, consequentemente, da Caixa
Econômica, sobre o histórico de depósitos dos últimos
12 meses nas contas do Bolsa Família, porque qualquer
depósito atípico chamaria atenção. E foi exatamente
o que aconteceu. O depósito foi feito na sexta-feira e
a boataria aconteceu no sábado.
Nós não vamos aqui achar que a direção da Caixa
teve o poder de adivinhar – como dizemos lá no Nordeste: “Eles estavam com o adivinhão no bolso”. Claro
que não! O que resta agora é aguardar a conclusão das
investigações da Polícia Federal, porque o que houve
foi algo efetivamente orquestrado. Um boato de boca
a boca não conseguiria mobilizar milhões de pessoas. Foram 980 mil beneficiários que resgataram seu
dinheiro das contas. Estamos falando de quase um milhão de pessoas. Não estamos falando de dez nem de
mil. Nós estamos falando de um milhão de brasileiros
– os que realizaram saques –, fora aqueles que foram
às agências e não conseguiram, pelo tumulto gerado,
retirar o dinheiro dos caixas eletrônicos.
Portanto, o que eu quero, concluindo definitivamente minha fala neste instante, é chamar atenção
para esse tipo de prática. Eu acredito que nós temos
condições de corrigir esse comportamento. Temos
condições de engrandecer essas relações políticas.

MAIO DE 2013

Quinta-feira 30

31383

Não há por que esse tipo de conduta que apequena a
política. É uma conduta que não está compatível com
a grandeza dos Líderes que estão aqui representando o Governo. Elas não colaboram com a construção
de um currículo nobre, de um currículo digno, de um
currículo altivo.
Fica, então, registrada nos Anais da Casa esta
minha indignação, este meu lamento em relação a
essa postura, que de fato não contribui para o Brasil
melhor que todos nós queremos.
Agradecendo a atenção de V. Exª, Senador Paim,
agradeço a extensão um pouco do tempo e encerro
aqui o meu pronunciamento, desejando a todos os telespectadores da TV Senado um bom feriado amanhã.
Durante o discurso do Sr. Cássio Cunha Lima,
o Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Cássio Cunha Lima, que
falou pela Liderança do PSDB, fazendo um discurso
como um dos Líderes da oposição.
Meus cumprimentos! Um discurso não raivoso,
com um alto nível, fazendo uma crítica, o que é natural. Eu tenho certeza de que aqueles que estão assistindo gostam deste bom debate, como V. Exª aqui
proporcionou para todos. Meus cumprimentos pelo
pronunciamento.
Passamos a palavra, neste momento, ao nosso Líder Anibal Diniz, que até há pouco tempo foi 1º
Vice-Presidente desta Casa, que representa, com
muita competência, o PT do Acre e tem sido aqui um
dos grandes porta-vozes dos governos Lula e Dilma,
atualmente.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, inicio o meu pronunciamento dizendo que aconteceria, na próxima sexta-feira,
o lançamento da terceira edição das Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação, em Rio Branco, no Estado do
Acre, envolvendo os alunos do ensino médio de todas
as escolas, de todos os Municípios do Acre. Faço esse
registro, inicialmente, Senador Paim, primeiro, porque
esse lançamento foi adiado em função de sexta-feira
ser ponto facultativo. Muito provavelmente, acontecerá
na próxima semana o lançamento da terceira edição
das Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação (OJE),
que é destinado aos alunos do ensino médio.
Na primeira edição dessas Olimpíadas, em 2011,
participaram 4.021 alunos do ensino médio do Acre,
envolvendo 179 professores de 23 escolas. Na primeira edição, participaram só escolas de Rio Branco, que
é a capital, e Cruzeiro do Sul, que é a segunda maior
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cidade do Acre. Em 2012, já tivemos uma participação
maior: foram 42 escolas de 18 Municípios do Estado do
Acre, num total de 17 mil alunos. Agora, para o ano de
2013, o objetivo é envolver perto de 20 mil alunos de
todos os Municípios do Acre e um número de escolas
que certamente será maior que 42, que foi o número
de escolas que participaram em 2012.
Faço esse registro inicial, Senador Paim, para
reforçar o quanto essas Olimpíadas, o quanto esses
jogos escolares têm contribuído para incentivar os alunos a estudarem mais. Essas Olimpíadas mobilizam
professores, que têm todo um trabalho de planejamento,
têm todo um trabalho de organização, de preparação
dos temas, têm uma equipe da Secretaria de Estado
de Educação que, além das suas atribuições normais
de professores, acumula o acompanhamento, o monitoramento dos professores que são, na realidade,
os tutores que cuidam do planejamento, do estudo do
tema, dos prazos, das inscrições. Dessa forma nós
já conseguimos alguns resultados importantes. Nós
conseguimos uma medalha de ouro numa competição
nacional em 2011, para a disciplina de matemática. E
em 2012, nós conseguimos para língua portuguesa.
Então, Senador Paim, Senadores aqui presentes, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado eu venho trazer essa reflexão sobre essa
temática da disputa na educação porque estão envolvidas ao mesmo tempo várias questões relacionadas
à educação. O Senador Paim fez um pronunciamento
brilhante há pouco tempo aqui, mostrando os dados
de uma educação que cresce em qualidade e cresce
em resultados, principalmente pelos programas lançados pelo Presidente Lula e agora levados adiante pela
Presidenta Dilma, que tem feito aumentar a cada ano
a participação dos estudantes, com nível de resultado
sempre maior. Para o Enem deste ano, já passa de sete
milhões o número total de inscritos, batendo todos os
recordes de participação.
Então, eu venho a esta tribuna para tratar de um
tema que é caro a todo o povo brasileiro, que é a educação, e o quanto a educação depende da Internet
rápida e de boa qualidade para atingir o seu objetivo
primordial, que é o acesso, a permanência e o sucesso
dos alunos na escola e, consequentemente, na vida.
Muitas vezes, os pais podem equivocadamente pensar
que o sucesso de um aluno está refletido apenas nas
notas que ele tira a cada prova. Mas, na realidade, é
o quanto o aluno, através da sua participação escolar,
aprende também para o exercício da cidadania e para
o enfrentamento dos desafios da vida, tanto no aspecto profissional, qual será sua educação profissional,
a profissionalização que vai ter, que tipo de curso vai
escolher para a sua atividade profissional no futuro.
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Então Senador Paim, todos esses aspectos nos
trazem à reflexão. E trago aqui a boa notícia que merece comemoração: existem professores e alunos que
estão conseguindo superar as barreiras impostas pela
distância, pelo isolamento, pela falta de recursos financeiros, e obter bons resultados no processo de ensino-aprendizagem. Isso acontece em todo o Brasil. Onde
menos se espera, em uma escola isolada, há sempre
um bom professor que faz a diferença, porque consegue motivar os alunos a buscarem o aprendizado e a
dominarem aquelas equações da vida em que sempre
precisamos de um toque de paciência no ensinamento
para a superação desses desafios.
Aproveito este momento para exaltar a experiência exitosa desenvolvida pelos alunos da Escola José
Rodrigues Leite, em Rio Branco, capital do Estado do
Acre, sob a coordenação da Profª Maria Iracilda Gomes
Cavalcante Bonifácio, cujo relato de prática foi o ganhador da medalha de ouro da 3ª edição das Olimpíadas
de Língua Portuguesa, competição nacional que contribui para o incentivo da escrita e da leitura no Brasil.
Criada em 2002, e acontecendo sempre nos
anos pares – nos anos ímpares, há todo um trabalho
de preparação dos professores –, o concurso premia
as melhores produções de textos de alunos de escolas públicas de todo o País. Participam professores e
alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano
do Ensino Médio, nas categorias Poema, que envolve os alunos do 5º e 6º anos do Ensino Fundamental; Memórias, que envolve alunos do 7º e 8º anos do
Ensino Fundamental; Crônica, que envolve alunos do
9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino
Médio; e Artigo de Opinião, que envolve alunos do 2º
e 3º anos do Ensino Médio.
Nos anos ímpares, são desenvolvidas ações de
formação presencial e à distância, com professores da
rede pública, ou seja, tem todo um ano de preparação
para efetivamente conseguir um bom resultado no ano
seguinte, quando ocorrem as Olimpíadas.
É uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC)
e da Fundação Itaú Social, com coordenação técnica
do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), tendo ainda como
parceiros na execução das ações o Conselho Nacional
de Secretários de Educação (Consed), a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime)
e o Canal Futura
E logicamente que em todos os Estados as secretarias acabam se envolvendo também, como é o caso
do Acre, com a Secretaria de Estado de Educação.
Nesta terceira edição a que me refiro, a de 2012,
que foi vencida, todos os Municípios acrianos aderiram
à Olimpíada de Língua Portuguesa. Foram, ao todo,
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441 escolas inscritas na competição. Em todo o Brasil,
foram inscritos mais de cinco milhões de textos nas
quatro categorias.
Nossas crianças e adolescentes estão produzindo
muito, Sr. Presidente, e mesmo sem grandes recursos
conseguem dar respostas satisfatórias, e algumas até
emocionantes, a partir do incentivo, da disposição e
da dedicação de educadores vocacionados a produzir
e a partilhar o seu conhecimento.
O relato que trago aqui é da Profª Maria Iracilda, que conseguiu envolver os alunos da Escola José
Rodrigues Leite e registrou sua experiência. No relato,
intitulado “As águas do rio de minha cidade”, ela explica
a situação de como seus alunos trabalharam a produção textual e os debates que envolveram suas turmas,
como questões de desigualdade social, a situação dos
haitianos – assunto que está muito presente neste
momento, com a entrada dos haitianos pelo Acre – e
a enchente enfrentada pelo Estado do Acre em 2012,
que deixou mais de 120 mil pessoas desabrigadas. A
Professora Iracilda disse que “ser professor é acalentar
sonhos, realizar desejos, mostrar caminhos”.
Além do relato, o Artigo de Opinião escrito por um
aluno da mesma escola, Paulo Renan de Souza Figueiredo, intitulado “O Haiti é aqui”, também foi premiado
ao ser escolhido entre 152 finalistas. Paulo Renan é o
terceiro aluno acriano a ter destaque nas Olimpíadas:
cinco representantes acrianos concorreram nas categorias Crônica, Artigo, Poema e Memória em 2012, e,
na segunda edição da Olimpíada, ocorrida em 2010,
dois alunos de Cruzeiro do Sul foram vencedores nas
categorias Artigo e Memória.
Apenas um aluno conseguiu o título de Campeão
Nacional, mas a professora credita as vitórias a todos
os envolvidos que acreditaram na proposta, que, ao
longo das oficinas e da redação dos textos, construíram
uma relação de confiança e aumentaram a certeza de
superação, o que se observa pelo relato.
“As águas do rio de minha cidade”. Maria Iracilda
Gomes Cavalcante Bonifácio é autora e é professora
da escola José Rodrigues Leite.
Ela diz em seu relato:
Não se entra duas vezes no mesmo rio, já diria
Heráclito. Mudam-se as águas, mudamos nós.
Nessa minha terceira participação na Olimpíada de Língua Portuguesa foram meus alunos
do 2º ano da Escola José Rodrigues Leite,
em Rio Branco, que, na descoberta do gênero
Artigo de Opinião, me deram a maior lição de
humanidade que já vivi. [Isso é a professora
fazendo relatos, Senador Paim e telespectadores da TV Senado.]
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O ano letivo de 2012 começou com uma situação contrastante. Eu estava ansiosa para
iniciar as oficinas, mas a ocorrência da maior
alagação já enfrentada por nós, acreanos,
preocupava. O transbordamento do rio Acre
deixou cerca de 130.000 pessoas desabrigadas, muitos mortos, e afetou gravemente
nosso cotidiano. Imagine 25% de seu estado
debaixo d’água! Do alto de nossa escola, no
centro de Rio Branco, dava para ver as águas
tomando conta da cidade, inundando nosso
centro histórico.
As oficinas começaram quando saímos do
estado de calamidade pública. Apresentei alguns vídeos disponíveis na Comunidade Virtual
‘Escrevendo o Futuro’. Entre eles, chamaram
a atenção o de lançamento da 3ª edição da
Olimpíada e o da Semifinal de Artigo de Opinião de 2010.
“Como achar algo interessante para falar em
meio a tanta calamidade?”, questionavam meus
alunos. Se a realidade parecia áspera, eles me
davam uma lição de desapego. Enquanto as
aulas estavam suspensas, mesmo afetados
pela enchente, formaram grupos de voluntários
para ajudar os desabrigados. O quartel-general
foi a própria escola. Ao mesmo tempo em que
se preocupavam com a comunidade, trouxeram
para o debate da sala de aula a situação dos
imigrantes haitianos que entravam no Brasil
tendo o Acre como rota. Simultaneamente à
nossa maior catástrofe natural, os haitianos
buscavam dias melhores, após o caos instaurado no país com o terremoto de 7 graus na
Escala Richter, ocorrido em 2010.
Voltando os olhos para meus alunos, observei
maior interesse pelos debates das questões
polêmicas a partir de vídeos, músicas e do
jogo Q.P. Brasil. Assim, elaborei uma apostila
de apoio, com textos do Caderno do Professor e atividades que iam sendo respondidas
e discutidas ao longo das aulas.
Discutimos questões como diversidade cultural,
preconceito, xenofobia e a permanência ou não
dos haitianos no Acre. Após algumas aulas de
preparação, começamos as rodadas de debates. Creio que inventamos um novo gênero: o
debjúri, um misto de debate regrado com júri
simulado. De início, preocupei-me, pois havia
um tom muito acirrado entre os alunos. Porém,
logo descobri que estavam estendendo o debate para além da sala de aula; discutiam o
tema pelos corredores, escadarias, queriam
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defender suas ideias a qualquer custo. Percebi que essa atividade tinha trazido à tona
discussões muito mais importantes.
Aos poucos, foram chegando várias propostas
de temas para o artigo: a alagação de 2012,
os problemas de mobilidade em Rio Branco,
a construção da usina Álcool Verde. Deixei-os livres para que escolhessem e, ao final, a
maioria decidiu escrever sobre a imigração em
massa de milhares de haitianos para o Brasil,
tendo como porta de chegada o Acre.
Nas falas, notei um refinado senso de solidariedade e preocupação com as questões do lugar
onde vivem. Os textos foram mostrando que,
mais do que achar respostas prontas e acabadas, eles tinham muitos questionamentos,
como se percebe na argumentação de Kellysson Felipe: O Acre, sendo ainda um Estado em
desenvolvimento, deve continuar recebendo
os imigrantes haitianos? Que consequências
teríamos ao abraçar mais uma cultura?
Outros, porém, recorreram ao tom de denúncia,
como a aluna Náttaly de Almeida: É evidente
que um país onde anualmente são desviados
dez bilhões de reais teria condições de ajudar
outro que se encontra em crise extrema.
A conclusão a que chega o aluno Paulo Renan
Figueiredo, semifinalista de 2012, sintetiza bem
essa preocupação com os valores humanitários e o respeito às diferenças culturais: Diante
da singular situação que se apresenta, penso
que acolher os estrangeiros é a atitude mais
coerente. (...) Assim, veremos um país devastado pelo terremoto se reerguer. Aceitando-os,
poderíamos trocar uma atitude xenofóbica por
um ato de solidariedade humana.
Na primeira escrita, percebi que os textos se
assemelhavam muito a redações do ENEM,
então, chamei os alunos no quadro para fazermos a distinção entre as duas situações
de produção.
No início de julho, minha filhinha nasceu. Era
hora de sair de cena, mas recompensada: tinha ensinado e aprendido como nunca! Nesse
momento, foi imprescindível o auxílio de meu
esposo Reginâmio Bonifácio de Lima.
Veja, Senador Paim, que coisa interessante: a professora fazendo o relato dela, mostrando toda a paixão
que envolveu esse planejamento com os alunos e, no
momento em que ela se afastou por conta do nascimento de sua filha, quem assumiu a coordenação, o
acompanhamento, mesmo sem ter uma ligação direta
ou uma obrigação, uma responsabilidade – aí vale o

639

Maio de 2013

amor de quem está verdadeiramente comprometido
com o resultado do seu trabalho –, foi o seu esposo,
como ela passa a contar na história:
Mestre em Letras, ele é escritor especialista
em Memória e ministrou palestras em todas as
minhas participações na Olimpíada. Ninguém
melhor para estabelecer a comunicação entre
tantos interessados: gestão, coordenadores,
alunos, família; de repente, todos envolvidos
para finalizar o trabalho.
Enquanto via a minha filha em suas primeiras
impressões do mundo, acompanhava de longe
meus escritores. Convoquei os autores dos dez
melhores textos de cada sala, estendendo o
convite a todos os interessados em participar
dessa oficina final.
Quando, com minha filhinha no colo, entrei no
auditório lotado, me emocionei ao ver a festa
que meus alunos fizeram. Relembrei que ser
professor é acalentar sonhos, realizar desejos,
mostrar caminhos. Aprimoramos os textos e
concluímos a orientação da reescrita por e-mail. Selecionamos os melhores e enviamos
à Comissão Escolar. O texto escolhido foi O
Haiti é aqui, de Paulo Renan de Souza Figueiredo. Acompanhamos numa intensa torcida o
resultado das Comissões Julgadoras Municipal
e Estadual. A notícia de que nosso aluno era
semifinalista causou euforia. A argumentação
de Paulo sintetiza tudo o que acreanos e haitianos viveram nesses últimos meses: calamidade, solidariedade, superação.
Nossas oficinas acabaram realmente valendo a pena. É um pouco desse sentimento de
recompensa pelo trabalho duro que fica com
o passar das águas. Trago, gravados na memória, os sorrisos, os olhares desafiadores, a
certeza de ter estabelecido com meus alunos
uma relação construída com base no companheirismo, no desejo de superação, nos erros
e acertos que ousei cometer. Tenho, ao final
dessa jornada, a certeza de que estamos sempre a nos reconstruir, como aquela água que
passa bem ali, no rio de minha aldeia, meu
rio Acre debruçando-se além da curva para
escrever o futuro além do infinito.
A coordenadora da Olimpíada de Língua Portuguesa no Acre, Cilene Gaspar, avalia que a qualidade dos textos vem melhorando a cada ano e não são
apenas os alunos da Capital que estão inscrevendo
suas produções. De Cruzeiro do Sul, concorreram as
Escolas Craveiro Costa e Maria Lima de Sousa. Na
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segunda edição, ocorrida em 2010, o Acre teve dois
alunos de Cruzeiro do Sul vencedores nas categorias
Artigo e Memória.
E veja só: lá de Santa Rosa do Purus, veio a consagração do Acre como campeão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas em 2011.
A estudante, à época com 12 anos, Bruna Larissa
Carvalho de Sousa, da Escola Antonia Fernandes de
Moura, vive num lugar onde a população é de 4.612
habitantes. Aliás, vivia, porque ela é filha de militar, e
ele já foi transferido de Santa Rosa e não se encontra
mais lá; provavelmente está morando em Rio Branco.
Segundo o censo do IBGE, em 2011, Santa Rosa
estava com 4.612 habitantes, aonde só se chega pelo
Rio Purus ou por avião monomotor no meio da floresta,
numa área de 5.981 quilômetros quadrados, na fronteira com o Peru.
Lá desse lugarzinho, saiu uma vencedora nacional das Olimpíadas de Matemática em 2011, Senador
Paim. Esse resultado não é pelo esforço de bons professores que temos espalhados mostrando o que é
compromisso com a educação de qualidade?
Independentemente do nível de ensino, o aluno
é desafiado a demonstrar sua capacidade de resolver
problemas matemáticos que envolvem não só o raciocínio lógico, mas também a sua habilidade de interpretar textos e imagens. Desse modo, há o despertar
de um aprender significativo e, consequentemente, do
gostar de estudar.
Estima-se que as questões desse concurso também possam desenvolver o potencial para intuir, observar, abstrair e generalizar, entre outras habilidades que
não são estimuladas apenas com aulas expositivas e
repetição de exercícios.
Para um aprender significativo, é fundamental que
o aluno experimente, seja desafiado, arrisque, questione, manipule, busque a solução, desenvolva métodos de resolução e, só então, valide-os formalmente.
O Acre tem participado de forma significativa
também da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, que é uma promoção do Ministério da
Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação, com
realização do Instituto Nacional de Matemática Pura
e Aplicada e da Sociedade Brasileira de Matemática,
responsáveis pela direção acadêmica. A iniciativa é dirigida aos alunos de 5ª a 8ª série do ensino fundamental
e aos alunos do ensino médio das escolas públicas.
O que quero demonstrar, Senador Paim, com
esse longo relato que fiz questão de reproduzir aqui
no Senado, na tribuna e através da TV Senado para
todo o Brasil, é que o Brasil que nós queremos passa
pela contribuição de todos, independentemente das
dificuldades que a gente enfrenta. E esses exemplos
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que nós estamos procurando citar aqui são exemplos
pinçados, mas, com certeza, existem tantos outros, certamente no Rio Grande do Sul, certamente nos Estados do Nordeste, há cabecinhas que estão produzindo
possibilidades incríveis a partir do bom ensino. Então,
são exemplos como este que desmistificam uma série
de ideias de que somente com o aumento do volume
de investimento é que pode haver uma melhoria da
qualidade de ensino no País.
O aumento dos investimentos é importante, é
fundamental, é imprescindível, mas é possível fazer
coisas maravilhosas na educação a partir da dedicação de bons professores.
Veja que, em vez dessas ideias postas como
verdades, temos estes exemplos de superação e brilhantismo dos nossos alunos, que em muitos lugares
contam apenas com a vontade de aprender e encontram professores dispostos e inteiramente dedicados
à arte de ensinar.
A demanda por melhorias na educação precisa
ultrapassar a barreira do materialismo, da quantidade
de uniforme, de merenda, de mobília, e ir além. Há que
se ter uma demanda por qualidade, e não apenas as
ferramentas palpáveis, aquelas que podemos ver e
acompanhar e que são perecíveis.
Neste contexto, Sr. Presidente, tributo à inclusão
digital ferramenta fundamental para o desenvolvimento
e, aí sim, precisamos avançar no quesito investimento.
O acesso à Internet de banda larga tem papel
fundamental para a educação. Proporciona o acesso rápido ao conhecimento – conhecimento que está
universalizado, à disposição de todos e que pode ser
conseguido a partir de um clique – às mais diferentes
culturas, os que vivem na floresta, por exemplo, com
limitações mil, podem compartilhar sua cultura, seus
conhecimentos e, ao mesmo tempo, obter livre acesso
às informações.
Essa discussão vai além disso. Estudos do Banco Mundial afirmam que investimentos em melhoria
do acesso à Internet contribuem diretamente para o
crescimento do PIB. Cada aumento de 10 pontos percentuais nas conexões de Internet de banda larga de
um país corresponde a um crescimento adicional de
1,3 ponto percentual no PIB daquele país.
O potencial do acesso à Internet em banda larga
para dinamizar a economia e trazer benefícios sociais
tem levado à adoção por diversos países de programas nacionais de expansão da banda larga. O Brasil,
embora ainda apresente uma baixa difusão do acesso
em banda larga nos domicílios, demonstra um elevado
potencial de participação da sociedade da informação,
já que o País possui mais de 64 milhões de internautas,
e o Brasil está entre os que usam mais intensivamente
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a Internet: 30 horas e 13 minutos por mês. Veja, Senador Paim, que, no Brasil, a média de utilização da
Internet é de 30 horas e 13 minutos por mês.
O Governo da Presidenta Dilma está atento a isso
e pretende disponibilizar esse serviço, que hoje atende a cerca de 11,9 milhões de domicílios, fazendo-o
chegar a 40 milhões de domicílios até 2014.
Lá, no Estado do Acre, Senador Paim, que é a
razão deste meu relato, estamos fazendo nosso dever
de casa. O Floresta Digital, iniciado pelo Governador
Binho Marques, lançou-se ao desafio de levar internet
gratuita e de qualidade a todos os núcleos urbanos do
Estado. Enfrentamos muitos problemas, mas não deixa
de ser um programa revolucionário. Inicialmente, começou-se a disponibilizar 256Kbps para cada usuário;
esse número aumentou para 400Kbps, atualmente, e
hoje nós temos aproximadamente sete mil pessoas que
acessam gratuitamente a Internet, já nesse Programa
Floresta Digital disponibilizado pelo governo.
O objetivo, agora, após a chegada da rede de fibra ótica, que está sendo negociada com a Eletronorte
para fazer a fibra ótica chegar até Rio Branco e aos
demais Municípios por onde passa o Linhão, é fazer a
Internet de banda larga chegar com muito mais facilidade a essas comunidades e, quem sabe, nós vamos
propiciar Internet de graça e de boa velocidade com até
1GB por usuário. Isso vai ser algo muito interessante.
Foi o que defendi, de forma veemente, durante o
57° Painel da Telebrás. O evento é o principal encontro
de lideranças e autoridades do setor de telecomunicações do Brasil e acontece todos os anos.
A Telebrasil, a Associação Brasileira de Telecomunicações, atua de forma decisiva nos temas de maior
relevância para as telecomunicações brasileiras. E,
portanto, o Painel Telebrasil é um evento com representatividade nacional e que influencia diretamente na
tomada de decisões e nos rumos do setor.
Participam as principais prestadoras de serviços
de telecomunicações, empresas de televisão, Internet,
tecnologia da informação e dos vários segmentos que
compõem as comunicações brasileiras, bem como suas
associações específicas.
Na edição de 2013, o evento trouxe ainda a presença de lideranças do setor financeiro e industrial,
analistas de mercado e representantes da área econômica do governo, e, entre os temas tratados, foi
abordada a importância do sistema de satélites para
a universalização da Internet de banda larga no Brasil.
No 8º Workshop, no painel “Abrasat: política para
o mercado de satélite – de que maneira a desoneração
poderá impulsionar os serviços de banda larga via satélite e ajudar na expansão da infraestrutura existente”,
eu disse – e reitero aqui – que a Internet banda larga
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pelo sistema de satélites é a forma mais viável de promover a inclusão digital, especificamente na Amazônia,
por suas características e peculiaridades.
E volto, Senador Paim, a dizer aqui: por que eu
faço essa associação entre educação e Internet de
banda larga e a necessidade de haver um satélites
para atender a Amazônia? Porque a fibra óptica não
vai chegar às comunidades isoladas. E nós precisamos
de uma solução de satélite para fazer a Internet chegar
às comunidades isoladas, porque é a única forma que
as pessoas que vivem nessas comunidades isoladas
terão para poder acessar o conhecimento universal.
Então, defender qualidade de ensino é defender
Internet de banda larga para todos. E, num País onde
nós temos uma Presidenta que se comprometeu e
está fazendo todos os investimentos para garantir Internet de banda larga para todos, nós não podemos
nos contentar com Internet estreita, cara, inacessível
às pessoas. E, nesse sentido, nós estamos envidando
todos os esforços para que o nosso Programa Floresta
Digital possa ser eficiente, possa superar as suas dificuldades; e que a chegada da rede de fibra óptica, em
parceria com a Eletronorte, possa permitir que todos
os gargalos que o Floresta Digital está enfrentando
possam ser superados.
Após a privatização das telecomunicações do Brasil, todo o serviço está nas mãos das empresas que,
atualmente, mantém preços elevados sob a alegação
de que os custos para a prestação dos serviços são
elevados devido ao excesso de tributos e por conta
do transporte e da instalação de estações terrestres.
Ora, Sr. Presidente, o fato é que as empresas
têm de prestar serviços de boa qualidade com preço
acessível e, sobretudo, cumprindo o papel social de
promover a inclusão digital através de banda larga
para todos. Nesse quesito, vale destacar que a volta
da Telebrás, a velha Telebrás que foi praticamente desativada, vai cumprir um papel fundamental. A volta da
Telebrás para atuar no setor é de suma importância
não para estatizar o serviço novamente, mas porque
irá promover uma concorrência mais justa e ampliar
a possibilidade de acesso para todos os brasileiros.
Assim, Senador Paim, ao terminar este meu pronunciamento, peço a V. Exª a gentileza de transcrevê-lo
na íntegra. Trouxe, hoje, o relato da superação através
da boa vontade de professores dedicados e de alunos
dedicados, ao mesmo tempo fazendo uma conexão com
a necessidade de internet de banda larga de qualidade
para todos os brasileiros.
Peço-lhe, pois, Senador Paim, a gentileza de
fazer publicar na íntegra esse pronunciamento nos
Anais do Senado.
Muito obrigado.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco PT/AC – Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Senadoras e
Senadores, ouvintes e telespectadores da TV e da Rádio Senado, venho desta tribuna hoje para tratar de um
tema caro a todo o povo brasileiro, que é a Educação,
e o quanto a Educação depende da internet rápida e
de boa qualidade para atingir seu objetivo primordial,
que é o acesso, a permanência e o sucesso dos alunos
na Escola e, consequentemente, na vida.
A boa notícia que comemoro hoje é que existem
professores e alunos que estão conseguindo superar
as barreiras impostas pela distância, isolamento e falta de recursos financeiros e estão conseguindo bons
resultados no processo de ensino”e aprendizagem.
Aproveito este momento para exaltar a experiência exitosa desenvolvida pelos alunos da Escola José
Rodrigues Leite, em Rio Branco, capital do Acre, sob a
coordenação da professora Maria Iracilda Gomes Cavalcante Bonifácio, cujo relato de prática foi o ganhador
da medalha de ouro da terceira edição das Olimpíadas
de Língua Portuguesa, competição nacional que contribui para o incentivo da escrita e da leitura no Brasil.
Criado em 2002, e acontecendo sempre nos anos
pares, o concurso premia as melhores produções de
textos de alunos de escolas públicas de todo o país.
Participam professores e alunos do 5º ano do Ensino
Fundamental (EF) ao 3º ano do Ensino Médio (EM),
nas categorias: .Poema no 5º e 6º anos EF; Memórias
no 7º e 8º anos EF; Crônica no 9º ano EF e 1º ano EM;
Artigo de opinião no 2º e 3º anos EM. Nos anos ímpares são desenvolvidas ações de formação presencial
e a distância com professores da rede pública.
É uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC)
e da Fundação Itaú Social, com coordenação técnica
do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), tendo ainda como
parceiros na execução das ações o Conselho Nacional
de Secretários de Educação (Consed), a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime)
e o Canal Futura.
Nesta terceira edição, de 2012, todos os municípios acreanos aderiram à Olimpíada de Língua
Portuguesa. Ao todo, 441 escolas foram inscritas na
competição. Em todo o Brasil, foram inscritos mais de
cinco milhões de textos nas quatro categorias.
Nossas crianças e adolescentes estão produzindo
muito, senhor presidente, e mesmo sem grandes recursos conseguem dar respostas satisfatórias, algumas
até emocionantes, a partir do incentivo, da disposição
e da dedicação de educadores, vocacionados a produzir e a partilhar conhecimento.
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A professora Maria Iracilda conseguiu envolver os
alunos da escola José Rodrigues Leite e fez e registrou
sua experiência. No relato, intitulado “As águas do rio
de minha cidade”, ela explica a situação de como seus
alunos trabalharam a produção textual e os debates que
envolveram suas turmas, como questões de desigualdade social, a situação dos haitianos, e a enchente enfrentada pelo Estado em 2012, que deixou mais de 120
mil pessoas desabrigadas, e disse que “ser professor é
acalentar sonhos, realizar desejos, mostrar caminhos”.
Além do relato, o Artigo de Opinião escrito por um
aluno da mesma escola, Paulo Renan de Souza Figueiredo, intitulado “O Haiti é aqui”, também foi premiado
ao ser escolhido entre 152 finalistas. Paulo Renan é o
terceiro aluno acreano a ter destaque na Olimpíada:
cinco representantes acreanos concorreram nas categorias: Crônica, Artigo, Poema e Memória em 2012, e,
na segunda edição da Olimpíada, ocorrida em 2010,
dois alunos de Cruzeiro do Sul foram vencedores nas
categorias Artigo e Memória.
Apenas um aluno conseguiu o título de Campeão
Nacional, mas a professora credita as vitórias a todos
os envolvidos que acreditaram na proposta, que, ao
longo das oficinas e da redação dos textos, construíram
uma relação de confiança e aumentaram a certeza de
superação, o que se observa pelo relato:
As águas do rio de minha cidade
Maria Iracilda Gomes Cavalcante Bonifácio –
Escola
Professor José Rodrigues Leite
Não se entra duas vezes no mesmo rio, já diria
Heráclito. Mudam-se as águas, mudamos nós. Nessa
minha terceira participação na Olimpíada de Língua
Portuguesa foram meus alunos do 2.° ano da Escola
José Rodrigues Leite, em Rio Branco que, na descoberta do gênero Artigo de Opinião, me deram a maior
lição de humanidade que já vivi.
O ano letivo de 2012 começou com uma situação
contrastante. Eu estava ansiosa para iniciar as oficinas,
mas a ocorrência da maior alagação já enfrentada por
nós, acreanos, preocupava. O transbordamento do rio
Acre deixou cerca de 130.000 pessoas desabrigadas,
muitos mortos, e afetou gravemente nosso cotidiano.
Imagine 25% de seu estado debaixo d’água! Do alto
de nossa escola, no centro de Rio Branco, dava para
ver as águas tomando conta da cidade, inundando
nosso centro histórico.
As oficinas começaram quando saímos do estado
de calamidade pública. Apresentei alguns vídeos disponíveis na Comunidade Virtual Escrevendo o Futuro.
Entre eles, chamaram a atenção o de lançamento da
3ª edição da Olimpíada e o da Semifinal de Artigo de
Opinião de 2010.
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“Como achar algo interessante para falar em meio
a tanta calamidade?”, questionavam meus alunos. Se
a realidade parecia áspera, eles me davam uma lição
de desapego. Enquanto as aulas estavam suspensas,
mesmo afetados pela enchente, formaram grupos de
voluntários para ajudar os desabrigados. O quartel-general foi a própria escola. Ao mesmo tempo em que
se preocupavam com a comunidade, trouxeram para o
debate da sala de aula a situação dos imigrantes haitianos que entravam no Brasil tendo o Acre como rota.
Simultaneamente à nossa maior catástrofe natural, os
haitianos buscavam dias melhores, após o caos instaurado no país com o terremoto de 7 graus na Escala
Richter, ocorrido em 2010.
Voltando os olhos para meus alunos, observei
maior interesse pelos debates das questões polêmicas
a partir de vídeos, músicas e do jogo Q.P. Brasil. Assim,
elaborei uma apostila de apoio, com textos do Caderno
do Professor e atividades que iam sendo respondidas
e discutidas ao longo das aulas. Discutimos questões
como diversidade cultural, preconceito, xenofobia e a
permanência ou não dos haitianos no Acre. Após algumas aulas de preparação, começamos as rodadas
de debates. Creio que inventamos um novo gênero: o
debjúri, um misto de debate regrado com júri simulado. De início, preocupei-me, pois havia um tom muito
acirrado entre os alunos. Porém, logo descobri que
estavam estendendo o debate para além da sala de
aula; discutiam o tema pelos corredores, escadarias,
queriam defender suas idéias a qualquer custo. Percebi que essa atividade tinha trazido à tona discussões
muito mais importantes.
Aos poucos, foram chegando várias propostas de
temas para o artigo: alagação de 2012, os problemas
de mobilidade em Rio Branco, a construção da usina
Álcool Verde. Deixei-os livres para que escolhessem
e, ao final, a maioria decidiu escrever sobre a imigração em massa de milhares de haitianos para o Brasil,
tendo como porta de chegada o Acre.
Nas falas, notei um refinado senso de solidariedade e preocupação com as questões do lugar onde
vivem. Os textos foram mostrando que, mais do que
achar respostas prontas e acabadas, eles tinham muitos
questionamentos, como se percebe na argumentação
de Kellysson Felipe: O Acre, sendo ainda um Estado
em desenvolvimento, deve continuar recebendo os
imigrantes haitianos? Que conseqüências teríamos
ao abraçar mais uma cultura?
Outros, porém, recorreram ao tom de denúncia,
como a aluna Náttaly de Almeida: É evidente que um
país onde anualmente são desviados dez bilhões de
reais teria condições de ajudar outro que se encontra
em crise extrema.

643

Maio de 2013

A conclusão a que chega o aluno Paulo Renan
Figueiredo, semifinalista de 2012 sintetiza bem essa
preocupação com os valores humanitários e o respeito às diferenças culturais: Diante da singular situação
que se apresenta, penso que acolher os estrangeiros
é a atitude mais coerente (...) Assim, veremos um país
devastado pelo terremoto se reerguer. Aceitando-os,
poderíamos trocar uma atitude xenofóbica por um ato
de solidariedade humana.
Na primeira escrita, percebi que os textos se assemelhavam muito a redações do ENEM, então, chamei
os alunos no quadro para fazermos a distinção entre
as duas situações de produção.
No início de julho, minha filhinha nasceu. Era
hora de sair de cena, mas recompensada: tinha ensinado e aprendido como nunca! Nesse momento, foi
imprescindível o auxílio de meu esposo Reginâmio
Bonifácio de Lima. Mestre em Letras, ele é escritor
especialista em Memória e ministrou palestras em todas as minhas participações na Olimpíada. Ninguém
melhor para estabelecer a comunicação entre tantos
interessados: gestão, coordenadores, alunos, família;
de repente, todos envolvidos para finalizar o trabalho.
Enquanto via minha filha em suas primeiras impressões do mundo, acompanhava de longe meus
escritores. Convoquei os autores dos dez melhores
textos de cada sala, estendendo o convite a todos os
interessados em participar dessa oficina final.
Quando, com minha filhinha no colo, entrei no
auditório lotado, me emocionei ao ver a festa que
meus alunos fizeram. Relembrei que ser professor é
acalentar sonhos, realizar desejos, mostrar caminhos.
Aprimoramos os textos e concluímos a orientação da
reescrita por e-mail. Selecionamos os melhores e enviamos à Comissão Escolar. O texto escolhido foi O
Haiti é aqui, de Paulo Renan de Souza Figueiredo.
Acompanhamos numa intensa torcida o resultado das
Comissões Julgadoras Municipal e Estadual. A notícia
de que nosso aluno era semifinalista causou euforia. A
argumentação de Paulo sintetiza tudo o que acreanos
e haitianos viveram nesses últimos meses: calamidade,
solidariedade, superação.
Nossas oficinas acabaram realmente valendo a
pena. É um pouco desse sentimento de recompensa
pelo trabalho duro que fica com o passar das águas.
Trago, gravados na memória, os sorrisos, os olhares desafiadores, a certeza de ter estabelecido com
meus alunos uma relação construída com base no
companheirismo, no desejo de superação, nos erros
e acertos que ousei cometer. Tenho, ao final dessa
jornada, a certeza de que estamos sempre a nos reconstruir, como aquela água que passa bem ali, no
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rio de minha aldeia, meu rio Acre, debruçando-se
além da curva para escrever o futuro além do infinito.
A coordenadora da Olimpíada de Língua Portuguesa no Acre, Cilene Gaspar, avalia que a qualidade
dos textos vem melhorando a cada ano e não são apenas os alunos da Capital que estão inscrevendo suas
produções. De Cruzeiro do Sul concorreram as Escolas
Craveiro Costa e Maria Lima de Sousa. Na II edição,
ocorrida em 2010, o Acre teve dois alunos de Cruzeiro
do Sul vencedores nas categorias Artigo e Memória.
E veja só! Lá de Santa Rosa do Purus, veio a
consagração do Acre como campeão da Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), em 2011. A estudante à época com 12 anos,
Bruna Larissa Carvalho de Sousa, da Escola Antonia
Fernandes de Moura, vive num lugar onde a população é de 4.612 habitantes (segundo o último censo do
IBGE), onde só chega pelo Rio Purus ou avião monomotor no meio da floresta numa área de 5.981 quilômetros quadrados, na fronteira com o Peru.
Independentemente do nível de ensino, o aluno
é desafiado a demonstrar sua capacidade de resolver
problemas matemáticos que envolvem não só o raciocínio lógico, mas também a sua habilidade de interpretar textos e imagens. Desse modo, há o despertar
de um aprender significativo e, consequentemente, do
gostar de estudar.
Estima-se que as questões desse concurso também possam desenvolver o potencial para intuir, observar, abstrair e generalizar, entre outras habilidades que
não são estimuladas apenas com aulas expositivas e
repetição de exercícios.
Para um aprender significativo, é fundamental que
o aluno experimente, seja desafiado, arrisque, questione, manipule» busque a solução, desenvolva métodos de resolução e, só então, valide-os formalmente.
O Acre tem participado de forma significativa também na Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas
Públicas (OBMEP) que é uma promoção do Ministério
da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação,
com realização do Instituto Nacional de Matemática
Pura e Aplicada (IMPA) e da Sociedade
Brasileira de Matemática (SBM), responsáveis
pela Direção Acadêmica. A iniciativa é dirigida aos
alunos de 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental e aos
alunos do Ensino Médio das escolas públicas.
O que eu quero demonstrar com esses exemplos, senhor presidente, é que este é o Brasil que nós
queremos ser.
São exemplos como estes que desmistificam
uma série de idéias de que, somente com o aumento
do volume de investimentos é que pode haver uma
melhora da qualidade do ensino no país.
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O aumento dos investimentos é muito importante, é imprescindível, mas é possível fazer coisas
maravilhosas na Educação a partir da dedicação de
bons professores.
Veja que ao invés destas idéias postas como
“verdades” temos estes exemplos de superação e brilhantismo dos nossos alunos, que em muitos lugares
contam apenas com a vontade de aprender e encontram professores dispostos a educar.
A demanda por melhorias na educação precisa
ultrapassar a barreira do materialismo, da quantidade
de uniforme, de merenda, de mobília e ir além. Há que
se ter uma demanda por qualidade e não apenas as
ferramentas paupáveis, aquelas que podemos ver e
acompanhar e que são perecíveis.
Neste contexto, Sr. Presidente, tributo a inclusão
digital como ferramenta fundamental para o desenvolvimento e aí sim precisamos avançar no quesito
investimentos.
O acesso a internet de banda larga tem papel
fundamental para a educação. Proporciona o acesso
rápido ao conhecimento, as mais diferentes culturas e
quem vive na floresta, por exemplo, com limitações mil,
podem compartilhar sua cultura, seus conhecimentos
e, ao mesmo tempo, obter livre acesso às informações.
Essa discussão vai além disso. Estudos do Banco Mundial afirmam que investimentos em melhoria
do acesso a internet contribuem diretamente para o
crescimento do PIB. Cada aumento de 10 pontos percentuais nas conexões de internet de banda larga de
um país corresponde a um crescimento adicional de
1,3 ponto percentual no PIB do país.
O potencial do acesso a Internet em banda larga
para dinamizar a economia e trazer benefícios sociais
tem levado à adoção por diversos países de programas nacionais de expansão da banda larga. O Brasil,
embora ainda apresente uma baixa difusão do acesso
em banda larga nos domicílios, demonstra um elevado
potencial de participar da sociedade da informação, já
que o país possui mais de 64 milhões de internautas
e o brasileiro está entre os que usam mais intensivamente a Internet (30 horas e 13 minutos mensais).
O governo da presidenta Dilma está atento a isso
e pretende disponibilizar o serviço, que hoje atende a
cerca 11,9 milhões de domicílios, para quase 40 milhões de domicílios até 2014.
Lá no Acre, estamos fazendo nosso dever de casa.
A Floresta Digital, iniciado pelo governador Binho
Marques, lançou-se ao desafio de levar internet gratuita
e de qualidade a todos os núcleos urbanos do Estado.
Enfrentamos muitos problemas mas não deixa
de ser um programa revolucionário.
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Quando o assunto é a expansão da cobertura
do serviço de internet banda larga no Brasil estamos
defendendo a elevação da velocidade disponível e a
redução do preço.
Foi o que defendi de forma veemente ontem no
57° Painel Telebrasil. O evento é o principal encontro
de lideranças e autoridades do setor de telecomunicações do Brasil e acontece anualmente.
A TELEBRASIL , a Associação Brasileira de
Telecomunicações, atua de forma decisiva nos temas de maior relevância para as telecomunicações
brasileiras e, portanto, o Painel TELEBRASIL é um
evento com representatividade nacional e que influencia diretamente na tomada de decisões e nos
rumos do setor.
Participam as principais prestadoras de serviços
de telecomunicações, empresas de televisão, internet,
Tecnologia da informação e dos vários segmentos que
compõem as comunicações brasileiras, bem como suas
associações específicas.
Na edição de 2013, o evento traz ainda a presença
de lideranças do setor financeiro e industrial, analistas de mercado e representantes da área econômica
do governo e entre os temas foi tratada a importância
do sistema satélite para a universalização da internet
banda larga no Brasil.
No oitavo workshop, no painel “Abrasat: política
para o mercado de satélite – de que maneira a desoneração poderá impulsionar os serviços de banda larga via satélite e ajudar na expansão da infraestrutura
existente”, disse e reitero que a internet banda larga
pelo sistema satélite é a forma mais viável de promover a inclusão digital, especialmente na Amazônia, por
suas características e peculiaridades.
Após a privatização das telecomunicações no Brasil todo o serviço está “nas mãos” das empresas que,
atualmente mantém preços elevados, sob a alegação
de que os custos para a prestação do serviço são elevados devido ao excesso de tributos e ao transporte e
instalação das estações terrestres
Ora, Sr. Presidente, o fato é que as empresas
tem que prestar o serviço de boa qualidade, com preço acessível e, sobretudo, cumprindo seu papel social
de promover a inclusão digital através da banda larga
para todos.
E neste quesito, vale destacar que a volta da
Telebrás para atuar no setor é de suma importância
não para estatizar o serviço novamente, mas porque
irão promover uma concorrência mais justa e ampliar
a possibilidade de acesso a mais brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Anibal Diniz, pelo relato
que fez falando da caminhada dos estudantes, dos
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professores. E, na “matemática do Português”, ainda fez o lado poético, com uma criação muito bonita.
Neste momento, passo a palavra ao Senador Ivo
Cassol para o seu pronunciamento.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, nobre colega Senador Paulo Paim, que ora preside esta
sessão. É com alegria e satisfação que quero cumprimentar os telespectadores que nos acompanham nos
quatro cantos deste rincão brasileiro. Quero mandar o
meu abraço, meus cumprimentos, à população do meu
Estado, Rondônia, àqueles que têm caminhado juntos,
que têm defendido o desenvolvimento e o progresso,
especialmente daquela região tão rica, tão promissora
que é o nosso Estado.
Foi com alegria e satisfação também que ocupei
a tribuna desta Casa ontem, especialmente, quando
discutimos e deliberamos aqui sobre a aprovação da
Medida Provisória nº 600, onde foram embutidas, depois
de aceitas, as emendas de colegas. E, como Relator
revisor nesta Casa, tive a satisfação de ver aprovada,
ontem, Sr. Presidente, essa medida provisória.
A matéria foi muito debatida. Os adversários aqui,
de toda maneira, em alguns momentos, diziam que a
inclusão de novas emendas na medida provisória, ao
mesmo tempo, a regularização ou, junto, contemplando os Estados da Federação brasileira.
É exemplo dessa medida provisória a parte que
contempla, especialmente, o Fundo Nacional de Aviação Civil, o Fnac, que passa a ser também de natureza
financeira, além de contábil, atribuindo-se-lhe, além
dos recursos anteriormente previstos, os que forem
destinados para fins de que trata o dispositivo inserido, nos termos da sua redação original – art. 63-A, da
Lei n° 12.462, de 2011.
Os recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil
destinados à modernização, construção, ampliação
ou reforma de aeródromos públicos – os nossos aeroportos brasileiros – seriam geridos e administrados
pelo Banco do Brasil, com a contratação de obras,
serviços de engenharia e quaisquer outros serviços
técnicos especializados, podendo, para tanto, ser
utilizado o Regime Diferenciado de Contratações
Públicas (RDC). Isso foi aprovado ontem na Medida
Provisória nº 600.
Aqui, a população do meu Estado e das demais
regiões do Brasil, afora as capitais, que têm aeroportos de grande movimento, vai conseguir entender o que é, na verdade, esse propósito, o que é, na
verdade, a contemplação dessa medida provisória
aprovada ontem.
Ao mesmo tempo, foi aprovado que esses serviços, tanto de modernização, como de construção e
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administração, tenham o mesmo Regime Diferenciado
de Contratações Públicas (RDC), que foi criado para
a Copa do Mundo.
Não podemos ainda deixar de destacar as mudanças que entendemos ser significativa no presente
Projeto de Lei de Conversão. Falamos das novas regras
instituídas para a gestão e administração do Fundo
Nacional de Aviação Civil.
A melhoria da qualidade dos serviços e da infraestrutura aeroportuária e a ampliação da oferta de
transporte aéreo para a população brasileira, claramente pretendidas com as modificações propostas,
são objetivos que não podem ser subestimados. De
acordo com a Exposição de Motivos da Presidência da
República, o Programa de Investimentos em Logística
de Aeroportos...
Gostaria de solicitar à Presidência providências,
pois a equipe que trabalha aqui, ao dialogar, produz
interferências na voz aqui. (Pausa.)
Muito obrigado.
Repetindo: de acordo com a Exposição de Motivos da Presidência da República, o Programa de Investimentos em Logística de Aeroportos, financiado
com recursos do Fnac, prevê o fortalecimento e a expansão da aviação regional, contemplando, em uma
primeira etapa, 270 aeroportos regionais espalhados
por todo o Brasil.
O que estou dizendo? Na verdade, meu colega
Vital do Rêgo, a medida provisória que aprovamos ontem visa atender a demanda regional dos aeroportos
que não são, hoje, utilizados e, ao mesmo tempo, não
são contemplados com investimentos, ao contrário dos
aeroportos das capitais, onde a movimentação é garantida e produzem resultados financeiros.
Agora, quando se compara os aeroportos de uma
cidade do interior do seu Estado ou de uma cidade do interior do meu Estado, Rondônia, como Cacoal, Ji-Paraná
ou mesmo Ariquemes, ou Guajará-Mirim, percebe-se o
prejuízo que as nossas regiões têm sofrido com a falta
de incentivo para atender esses aeroportos regionais.
Então, como disse, nessa etapa, serão atendidos
270 aeroportos regionais, espalhados por todo o País.
No curso das reuniões realizadas por esta Relatoria com técnicos do Poder Executivo, pudemos verificar
que o programa já se encontra em estágio avançado
de estudos para implementação, sendo possível identificar os focos mais intensos de demandas regionais
ainda não atendidas e o conseqüente mapeamento
das necessidades de recursos.
A meta eloquente desse programa é que 96% da
população brasileira esteja a menos de 100 quilômetros de distância de um aeroporto apto ao recebimento
de vôos regulares.
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Nesta primeira etapa, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, propõe-se investir recursos da ordem de
R$1,7 bilhão em 67 aeroportos na Região Norte. Está
aqui um exemplo: o Estado do Acre. Nós temos o
atendimento da nossa capital, temos o atendimento
de Cruzeiro do Sul, mas, com certeza, está à mercê o
povo de Sena Madureira, de Feijó, de Guajará-Mirim,
no meu Estado de Rondônia – daqui a pouquinho, vou
passar a palavra ao meu colega Vital do Rêgo –, onde
os técnicos da Anac fecharam e inviabilizaram o aeroporto, porque a BR-425 foi abandonada por uma empresa picareta, de mala, que pegou a licitação, pegou
a obra e não a executou. E hoje estamos aguardando
a nova licitação e a contratação do DNIT. Diz o Diretor do DNIT que ela estará pronta nos próximos dias.
Como é que fica o paciente que precisa de atendimento e de UTI?! A BR não contribui para que as
ambulâncias trafeguem. Você imagina o aeroporto,
que também está trancado, impedindo que desça uma
aeronave! E olha que o aeroporto de Guajará-Mirim
é grande, das nossas Forças Armadas. E quando se
fala em Forças Armadas, presume-se que é de responsabilidade do Governo Federal.
Propõe-se investir recursos da ordem de R$1,7
bilhão em 67 aeroportos na Região Norte, de R$2,1
bilhões em 64 aeroportos da Região Nordeste, de
R$924 milhões em 31 aeroportos do Centro-Oeste,
de R$1,6 bilhão em 65 aeroportos da Região Sudeste
e de R$994 milhões em 43 aeroportos da Região Sul.
Esses recursos estão e ficarão à disposição desse
fundo para atender e melhorar ainda mais essa questão dos aeroportos regionais dos nossos Estados da
Federação brasileira.
Da mesma maneira que os meus amigos, a população do meu Estado, do Município de Ariquemes,
busca a melhoria, a estruturação, a construção e a
iluminação de uma nova pista, a cidade de Ji-Paraná,
que é o centro, o coração do Estado de Rondônia, que
tem voos regulares que atendem aquela região, precisa, urgentemente, da construção da nova pista e do
novo terminal de passageiros. Precisamos melhorar
essa estrutura ainda mais. Até poucos dias atrás, não
tínhamos a fonte de recursos para atender a essa demanda reprimida que, ao mesmo tempo, é necessária
para atender ao desenvolvimento e ao progresso do
nosso País.
Da mesma maneira, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que se encontram, em nossos portos, navios atracados, navios na espera por noventa a cem
dias, não é diferente com os nossos aeroportos. Não
é diferente com a estrutura aeroportuária que nós temos nos quatros cantos deste País. É um caos total
onde se anda. Tudo bem que agora o de Brasília foi
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privatizado e a empresa que está trabalhando nessa
infraestrutura está a todo vapor. Mas eu pergunto: por
que demorou-se tanto tempo para privatizar esses
grandes aeroportos? Por que não se colocaram, junto
com esses aeroportos, as cidades menores? Porque o
empreendedor e o empresário só querem pegar aquilo
que dá dinheiro, só querem pegar aquilo que dá resultado. Que se diminuísse o custo do aeroporto de Brasília, que se diminuísse o custo de outros aeroportos no
País afora, mas que se incluíssem junto, nessa mesma
demanda, nesse mesmo ganho, esses aeroportos das
cidades menores. Mas isso não foi colocado no leilão.
No leilão, só foi colocado o ganho da Infraero, o ganho
do Governo Federal, o ganho da Anac, o ganho do Governo na privatização desses aeroportos.
Mas eu ainda fico feliz, porque, no passado, a
privatização era tão criticada e hoje eu vejo, na Presidente Dilma, que evoluiu e que cresceu, da mesma
maneira que o Brasil tem crescido. Eu fico feliz com
isso, porque quem ganha com isso não é o Senador
Ivo Cassol, mas o nosso povo. Nós não podemos, de
maneira nenhuma, estagnar a nossa produção, bloquear os nossos portos como estão bloqueados hoje,
a exemplo do que nós vimos, nesta semana, que está
acontecendo em Cubatão, pois não havia onde colocar
a carreta, com a BR toda interditada, trancada, com
medo de privatizar os portos, com medo de terceirizar.
É muito simples: o que o governo municipal, o
que o governo estadual e o que o Governo Federal não
conseguirem fazer passa para quem dá, passa para
quem tem condições, passa para a iniciativa privada.
Gente, sabe com o que o Poder Público tem que se
preocupar muito mais? Com a educação, com a melhoria do salário dos nossos educadores, com a melhoria
da infraestrutura do nosso colégio. O Governo Federal precisa, juntamente com os Estados, se preocupar
em melhorar e arrumar um caminho para poder liberar
recursos para atender aos menores infratores, considerados adolescentes, muitos criminosos e bandidos
de alta periculosidade que, infelizmente, têm aterrorizado muitas famílias Brasil afora. Mas, além disso, o
Governo Federal e o governo do Estado têm que se
preocupar com segurança pública. Além de se preocupar com segurança pública, o Governo Federal e o
estadual têm que se preocupar com a saúde.
Nós estamos vendo toda semana, Senador Vital
do Rêgo, matérias mostrando os hospitais capengando,
se arrastando. Não é diferente no meu Estado. Quando
não falta remédio no hospital público, falta profissional;
quando não falta profissional, falta motivação; quando
não está faltando remédio, está faltando material de
penso; quando não está faltando material de penso,
está faltando material ortopédico. E o povo padecendo
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necessidade. E recurso do SUS, infelizmente, é igual a
perna de cobra: todo mundo fala que tem, mas poucos
veem. Ele é pequenininho, não cobre as consultas, não
cobre o custo de um parto.
A exemplo disso, nós aprovamos aqui, também,
nessa mesma medida provisória, as casas que fazem
o atendimento especial, as Santas Casas no Brasil
afora, que têm débito social. Há muitos anos que o dinheiro que faz o atendimento do SUS, que o dinheiro
que entra no faturamento das casas sem fins lucrativos
não dá para cobrir as despesas, muitas vezes, do dia
a dia. E aqui eu quero fazer justiça. Mesmo que nós
tenhamos aprovado aqui, na medida provisória, uma
emenda do Deputado Eduardo Barbosa e do Antônio
Brito, que foi contemplada por este relator, pois eu
acatei essa emenda – esperamos que a Presidenta
Dilma sancione essa medida provisória –, com isso,
ao mesmo tempo, a Santa Casa pode parcelar esses
débitos em 30 anos.
Eu liguei para Porto Velho e falei com a Diretora,
Irmã Lina, que vem fazendo um trabalho extraordinário
no hospital conhecido como das Irmãs Marcelinas. Um
trabalho espetacular. Ela me disse que teve que diminuir o atendimento, que teve que diminuir o trabalho,
por falta de recursos, que, muitas vezes, até o Estado
não cumpre com aquele dinheiro que é do SUS e que
tem que ser passado.
Eu perguntei para ela se a Santa Casa, a Casa
Irmãs Marcelinas, estava com débito de encargo social. Ela respondeu: “Não, Senador. Nós, aqui, mesmo
nos sacrificando, deixando, muitas vezes, de atender a
uma demanda maior, nós estamos trazendo e levando
a nossa Casa aqui, nossa Casa de saúde, como exemplo, exemplo não só para Rondônia, mas para o Brasil.”
Meus parabéns à Irmã Lina e a todas as irmãs
das Irmãs Marcelinas, que fazem esse trabalho espetacular. Quando eu era Governador do Estado de
Rondônia, eu fazia convênio constantemente para
ajudá-las. Além do dinheiro do SUS, que era repassado automaticamente, sem ninguém para atrapalhar, ao
mesmo tempo, eu fazia convênio para poder ajudar a
pagar energia, para pagar despesa de manutenção,
porque eu sei das dificuldades que havia e do trabalho
especial que elas fazem.
Eu quero dizer que foi com satisfação que aprovamos ontem essa medida provisória. Ela foi muito debatida aqui pelos adversários, mas eles foram derrotados.
O povo do Brasil afora, o povo, dos quatro cantos deste
País, que tem vontade de ter um aeroporto à altura de
receber aeronaves grandes, aeronaves comerciais, vai,
com isso, ter a oportunidade de buscar esses recursos.
Lembrando isso, cabe, agora, ao governador de
cada Estado trabalhar junto com a sua Bancada – os
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três Senadores e os oito Deputados Federais de Rondônia estamos integrados e unidos –, independentemente de cor partidária, em cada Estado. Se, no seu
Estado, o governador está ruim, está uma porcaria, não
importa, não para, continua ajudando. É o exemplo do
meu Estado de Rondônia. A gestão está um desastre:
parece que o Estado, infelizmente, foi estuprado sem
ter o direito de fazer B.O. Mas vamos parar por causa
disso? Não, vamos levantar a cabeça. Com otimismo
e determinação, vamos, juntos, trabalhar para liberar
esses recursos para podermos reformar e ampliar, por
exemplo, o aeroporto de Guarajá-Mirim, o aeroporto
de Ariquemes, o aeroporto de Ji-Paraná, o aeroporto
de Vilhena, um aeroporto bom, grande, com uma ótima pista, mas que precisa melhorar ainda mais a sua
estrutura física, que precisa melhorar seu terminal de
passageiros. Não é diferente em cidades como Rolim
de Moura e Costa Marques, na divisa com a Bolívia,
que também tem uma pista, pois, mesmo tendo um
pequeno movimento de passageiros, é importante para
aquela demanda regional.
Portanto, estamos fazendo o nosso trabalho aqui,
neste Senado. Nesta Casa, estamos trabalhamos unidos para que possamos, juntos, não discutir a questão
política de 2014, não discutir a cor partidária a que cada
um pertence, mas para dizer que somos da Base do
Governo Federal e que o que defendemos aqui, sim, é
a integração dos políticos que representam seus Estados aqui, em Brasília, para reivindicarem recursos para
seus Estados. Não falo de recursos de empréstimos,
porque recursos de empréstimo é como ir a um banco
pegar dinheiro emprestado. Gerente de banco não tem
dó de ninguém, não! Gerente de banco é bom quando
lhe empresta dinheiro, mas, no dia em que você estiver
devendo e tiver vencido, infelizmente, a caneta pega.
Não tem dó de ninguém! Não é diferente com os Estados, não é diferente com os Municípios. Eu vejo, aqui,
muita gente, muitos Estados se endividando dia após
dia. Eu vejo, aqui, todo dia, todo mês, toda semana,
os municípios mais pobres, os Estados com pires na
mão pedindo mais esmola ainda, e nós, aqui, que somos da sustentação do Governo, infelizmente, muitas
vezes, não conseguimos sequer liberar nossas emendas. Quando liberam, liberam no final, no apagar das
luzes, e aí é uma correria para todos, e, muitas vezes,
a gente ainda acaba perdendo os recursos.
Então, portanto, o nosso trabalho aqui é árduo, é
contínuo, mas é arrojado, é determinado e sólido. Assim eu tenho trabalhado como Senador da República.
Eu não abro mão de defender o Estado de Rondônia.
Eu não abro mão de defender esse Estado que me
acolheu de braços abertos em março de 1977, onde
eu tive a felicidade de constituir a minha família – mi-
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nha esposa, Ivone, e meus filhos, Ivo Júnior, Juliana
e Karine – e onde tenho o prazer e o privilégio de ter
três netos. Foi um Estado que me deu, além de tudo, a
condição de governar o Município de Rolim de Moura
por dois mandatos.
Quando falo Estado, eu falo de vocês, meu povo
do meu Estado, da população, dos eleitores, que me
escolheram, por dois mandatos consecutivos, para
governar o Estado de Rondônia. Nesses dois mandatos consecutivos, eu tive o privilégio e o prazer de
moralizar o Estado.
Eu tive a coragem de chegar a um evento público,
em São Paulo, no mês de março de 2003, um evento
de governadores, e pedir apoio, naquela época, para
intervenção federal no meu Estado de Rondônia. Muitos políticos me chamaram de louco, me chamaram
de doido.
Eu falei que a corrupção estava tão grande no
meu Estado, estava estampada de tal maneira, que a
corrupção estava enraizada e o Estado tão contaminado, que era preciso intervenção federal. Eu não estava
em busca de permanecer no cargo. O que eu queria
era fazer uma faxina, era fazer, na verdade, uma cirurgia na desonestidade e na corrupção no meu Estado.
Aí, eu não tive apoio. Não consegui ter sucesso.
Só me restou um caminho, que era fazer como muitos
da imprensa fazem: montar uma filmadora, começar a
gravar os desonestos e os corruptos e, depois, colocar
na mídia nacional, como eu fiz ao colocar no Fantástico.
Quando fui buscar o apoio da minha família e lhe mostrei as fitas, falei para meus filhos e para minha mulher
que a vida ia mudar, que o sossego ia terminar, que
nem à escola poderiam ir mais sozinhos. Eles falaram:
“Pai, estou com você. É com você que nós estamos. Eu
tenho orgulho do que você está fazendo. Coloque na
mídia, porque aí, com certeza, todo mundo vai tomar
providência.” E foi exatamente isso que aconteceu. Esses mesmos políticos estão respondendo a processo.
Eu estou me incomodando muito, arrumei sarna
para me coçar. Mas quero dizer que, se tivesse de fazer tudo novamente, eu faria tudo novamente. É por
isso que a população mais uma vez me retribuiu e me
colocou aqui, no Senado, como Senador da República,
representando o povo do meu Estado.
Portanto, Senador Vital do Rêgo, é uma alegria
ter o senhor como parceiro aqui, especialmente nessas
caminhadas no dia a dia. Muitos veem, às vezes, os
políticos como se tivessem só facilidades, mordomias,
sombra e água fresca. Aqui, a gente trabalha. Estamos,
nesta hora, ao vivo, em Brasília. Daqui a pouco, vamos
pegar o voo para ir para nossos Estados. Amanhã,
para descansar, vamos visitar nossas bases, participando de formatura e de cultos, visitando as nossas
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lideranças, levando benefícios, trabalhando. Assim é
a atividade do político, que está à disposição do povo
24 horas por dia.
O Senador Vital do Rêgo quer fazer um aparte,
antes que eu termine.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Antes
de V. Exª concluir o seu pronunciamento, em que faz
uma retrospectiva sobre o trabalho que desempenhou
à frente da medida provisória que, ontem, tivemos a
honra de defender no exercício da Liderança do PMDB
na Casa, eu queria prestar minhas homenagens ao seu
trabalho, como fiz ontem. Por força da multiplicidade
de assuntos, que inclusive foi duramente combatida
pela oposição, que nós respeitamos, até porque assiste razão...
(Interrupção do som.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Não é
preciso que V. Exª interrompa todo o tempo. Mais cinco
minutos é o suficiente. Obrigado.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Assiste razão à oposição quando questiona a multiplicidade de assuntos posta numa medida provisória
que tem efetivamente razões de ordens específicas.
Mas, ontem, a medida provisória em caso teve um
caráter de tanta abrangência social e de repercussões tão importantes para o País, que o Congresso
saiu daqui com o sentimento de que tinha cumprido
uma obrigação com milhares e milhares de pessoas,
em diversos níveis de atendimento, quer na aviação,
quer nas santas casas, de que V. Exª falou agora há
pouco, quer nos aeroportos regionais. Eu me lembrei
dos aeroportos do meu Estado, em Campina, em João
Pessoa e em Patos, que haverão de receber parte
desses recursos que V. Exª mencionou da Região
Nordeste. E devo lhe dizer, por uma gratidão, que V.
Exª encampou uma sugestão, através de uma emenda
idealizada por este Parlamentar, que foi concretizada
pela sua lavra, porque, naquele momento, somente a
relatoria poderia fazê-lo, quando manteve e fortaleceu
as prerrogativas do Conselho Nacional de Contribuintes, um órgão que estava sob franca e forte perseguição de alguns, que queriam que os contribuintes
brasileiros não tivessem um tribunal a que pudessem
recorrer de qualquer tipo de injustiça que a Receita
Federal pudesse cometer em atos administrativos. E
V. Exª atendeu a um apelo nosso. No item 16 da medida provisória que relatou, V. Exª foi profundamente
honesto, como sempre o é, incluiu o Conselho e devolveu essas prerrogativas, confirmando-as de igual
monta, para garantir a estabilidade de negócios no
País, a estabilidade das relações de mercado no País
e, principalmente, a tranquilidade do contribuinte, que,
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muitas vezes, se vê aviltado nas relações com o Estado e precisa recorrer para um órgão, o qual estava
sob forte ameaça. Por isso, eu queria me congratular
com V. Exª por tudo o que V. Exª tem representado
para o seu Estado e para o País.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Com
certeza, Senador Vital do Rêgo, quando V. Exª fez a
sugestão, que, ao mesmo tempo, foi encaminhada pelo
nosso Líder, Senador Dornelles, essa emenda foi de
fundamental importância para dar estabilidade. Com
isso, pode haver no sistema a condição de isenção,
para poder trabalhar e julgar sem intervenção, ao mesmo tempo dando oportunidade a todos.
Quando nós falamos aqui dos aeroportos, isso
é importante para o desenvolvimento regional. Quando falamos das santas casas aqui, isso é importante
para continuar esse trabalho de atendimento na área
da saúde, uma vez que nós estamos assistindo a essa
situação da saúde nos nossos Estados.
Ao mesmo tempo, como relator que fui dessa
medida provisória, atendendo à solicitação dos nobres
Senadores – e todas as emendas acatadas foram ao
encontro do interesse e do anseio da população –, eu
me sinto feliz, eu me sinto realizado.
Amanhã será um feriado especial, um feriado
religioso. Aqui, quero, mais uma vez, agradecer a
Deus por tudo que tem propiciado na minha vida,
primeiramente por me dar saúde e me dar, ao mesmo tempo, sabedoria para trabalhar, para defender
e ajudar as pessoas mais humildes, as pessoas
mais simples.
Às pessoas do meu Estado e do Brasil afora – sei
que muitas pessoas me assistem e tem me acompanhado; tenho recebido e-mails –, quero dizer obrigado,
de coração. Quero deixar meu abraço para as pessoas
que me conhecem e moram em outros Estados e para
a população do meu Estado.
Às pessoas que vão à igreja amanhã ou no fim de
semana e que sempre estão orando pelas autoridades,
peço que orem pelo Senador Ivo Cassol, por minha família, por nossas autoridades, pela Presidente da República, pelo Vice-Presidente, pela Presidente Dilma, por
Michel Temer, nosso Vice. Peço que orem por nossos
Senadores e por nossos Deputados Federais, cada um
em seus Estados! Peço que orem pelos Deputados Estaduais e por seus Governadores e seus Prefeitos que
assumiram agora. Está todo mundo na expectativa, e
a esperança de todos é a de que eles tenham sucesso
nessa caminhada. E peço que orem também pelos Vereadores, para que eles possam se fortalecer.
Muitas vezes, as pessoas, os políticos não
sabem de onde vem a graça. Muitas vezes, as pessoas não sabem de onde vem o atendimento. Com
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certeza, tudo é vontade de Deus! E a Ele agradeço. Com Ele, sempre estou e sempre continuarei.
Por isso, sou grato à população do meu País e,
especialmente, à população do meu Estado, que sempre confiou em mim.
Que Deus abençoe todos!
Bom feriado! Obrigado. Até a próxima oportunidade!
Obrigado, Sr. Presidente, pela compreensão em
relação aos minutos que passaram. Até a próxima
oportunidade! Até mais!
Durante o discurso do Sr. Ivo Cassol, o Sr.
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado.
Agora, com a palavra, o Senado Vital do Rêgo,
que é o nosso Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Meu querido Presidente e, para minha honra, meu
Vice-Presidente Anibal Diniz, senhoras e senhores,
desejo iniciar esta fala indo ao encontro do pronunciamento de V. Exª agora há pouco, do pronunciamento
proferido no início da tarde pelo eminente Senador
Jorge Viana e também das palavras do Senador Cássio Cunha Lima, juntando-os todos.
Já me ensinava meu eterno, meu intemporal pai
que mais vale um bom acordo do que uma extraordinária pendenga jurídica, do que uma extraordinária ação.
Participei, ao longo de um ano e alguns meses,
tendo de enfrentar a inteligência de Anibal Diniz do outro lado, de uma disputa jurídico-desportiva. Ele lutou
pelos legítimos direitos que o Rio Branco, do Acre, pleiteava junto à Justiça Desportiva e à CBF, e nós lutamos
pelos direitos do Treze Futebol Clube. Depois de caminhar administrativamente pelos corredores e tribunais
desportivos e depois de incursões no Superior Tribunal
de Justiça, ontem, no Supremo Tribunal Federal, conseguimos um bom acordo: estão os dois times, com duas
brilhantes torcidas, juntos na Série C do campeonato
brasileiro, representando o Acre e a Paraíba.
Por isso, Anibal, meus parabéns! Quero me juntar
tanto ao Senador Cássio e ao Senador Cícero, paraibanos, como aos Senadores do Acre.
Srªs e Srs. Senadores, se essas primeiras palavras foram de alegria – futebol é assim, é paixão, é
emoção, traz todos esses sentimentos de fantástica
adoração popular àqueles que são desportistas –, hoje,
trago a esta tribuna um fato lamentável que aconteceu
no meu Estado e que foi motivo, inclusive, de repercussão internacional na imprensa.
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Já eram 13 horas, e o Jornal Hoje, da TV Globo,
sai, ao vivo, do Estado com algo parecido com um faroeste fora de época. Dezenas de bandidos armados
sitiaram uma cidade-polo de meu Estado, na área limítrofe da Paraíba. Sitiaram-na completamente, isolaram-na, deixaram a população absolutamente em pânico.
E, por 40 minutos, um intenso tiroteio foi visto, ouvido
e assistido, sob o pânico de dezenas de milhares de
pessoas. Isso ganhou notoriedade na imprensa e repercussão internacional.
Essas palavras vêm ao encontro, senhoras e
senhores, do que tenho apregoado aqui ao longo dos
últimos meses, falando sobre insegurança na Paraíba,
alertando as autoridades. E já conseguimos avanços
específicos, porque o Brasil Mais Seguro já é uma
realidade no meu Estado. Os números efetivamente
ainda não podem ser extraídos como resultado específico da orientação nova do Governo Federal, que fez
a intervenção com o programa, mas espero que essa
relação criminosa negativa possa mudar.
Recebi, em meu gabinete, Nota de Agradecimento da Associação dos Delegados Federais da Paraíba
pelo nosso desempenho de ontem no que diz respeito
à aprovação do PLC nº 132/2012.
Tenho ocupado esta tribuna reiteradamente para
manifestar a preocupação que tenho com a segurança pública no Brasil. Foi motivado por essa legítima
preocupação que envidei esforços para a aprovação,
na CCJ e, ontem, em plenário, do PLC n° 132, que,
certamente, fortalece a polícia judiciária ao estabelecer garantias jurídicas mínimas para os delegados de
polícia, para que possam desempenhar suas funções
livres de injunções políticas ou econômicas que conduzam à vulnerabilidade institucional – regular, normatizar, regrar aquilo que eles já estão fazendo.
E tenho motivos, caro Presidente Anibal, para
tanta preocupação com a segurança pública, especialmente no meu Estado, o Estado da Paraíba.
No mês em que o Ministério da Justiça anuncia o
lançamento do programa Brasil Mais Seguro – e, neste
momento, agradeço penhoradamente a diligente, rápida e eficaz manifestação do Ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo, que, assombrado com os números
da Paraíba, fez a ação se tornar, repito, mais rápida e
diligente na execução do programa Brasil Mais Seguro
–, a cidade de Princesa Isabel, no interior do Estado,
foi palco, ontem, de uma ação planejada, violenta, do
crime organizado.
Um bando composto por 15 assaltantes chegou à
cidade pela manhã e se dividiu para roubar duas agências bancárias. Durante o assalto, os bandidos fizeram
milhares de disparos de arma de fogo para amedrontar os moradores. Na fuga, utilizaram como escudo
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humano 10 reféns. Alguns ficaram com os criminosos
por mais de uma hora. Felizmente não houve mortes.
A população ficou estarrecida com a ousadia
do bando. Certamente, integrantes de organização
criminosa. Um verdadeiro momento de terror jamais
vivenciado pela cidade de Princesa Isabel.
Esse episódio apenas reflete a difícil e perigosa
situação em que se encontra o meu Estado da Paraíba, que apresenta elevados índices de criminalidade
em franco crescimento.
Conforme registrei, neste mês de maio, precisamente no dia 8, o Ministro da Justiça anunciou o lançamento do Programa Brasil Mais Seguro, após exitosa
experiência no Estado de Alagoas.
A implantação do programa é precedida de um
diagnóstico, com enfoque nos crimes violentos. Segundo esse diagnóstico, a cidade de João Pessoa
e os Municípios de Patos e Santa Rita apresentam
incremento significativo nos números de homicídios,
fazendo com que o Estado da Paraíba se destaque
como aquele com maior variação percentual positiva
deste tipo criminal nos últimos anos, constituindo, assim, um caso agudo de violência.
Entre 1999 e 2011, ou seja, em apenas 12 anos,
as mortes por agressão no Estado triplicaram.
A comparação das taxas locais contrasta com
a relativa estabilização da taxa nacional, provocada
pelas reduções acumuladas anualmente das mortes
por agressão em Estados populosos como São Paulo,
Minas, Rio de Janeiro e Pernambuco.
No vizinho Estado de Pernambuco, há um contraste absoluto – como em São Paulo, Minas e Rio de
Janeiro – com as taxas de homicídios.
Se, em 2011, o Brasil manteve um patamar de
25 homicídios por 100 mil habitantes, a Paraíba obteve
a sua maior taxa histórica, com o valor de 40 mortes
por 100 mil habitantes. A taxa nacional é de 25; a da
Paraíba é de 40 mortos por 100 mil habitantes.
Seis Municípios, João Pessoa, Campina Grande,
Santa Rita, Cabedelo, Patos e Bayeux, concentram
cerca de 70% das mortes por agressão no Estado.
A situação de insegurança decorre de muitos
fatores, dos quais foram diagnosticados os seguintes
(fatores mais importantes diagnosticados pelo Ministério da Justiça):
• Inexistência de política de segurança pública;
• Estatísticas imprecisas, precárias e sem confiabilidade;
• Unidades policiais sem rede e tecnologia de
informação;
• Inexistência de compatibilização de circunscrições policiais;
• Baixa capacidade de enfrentamento dos crimes contra a vida;
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• Baixa capacidade de enfrentamento ao tráfico de drogas;
• Deficiência do sistema de comunicação;
• Inexistência de cultura de preservação do
local do crime;
• Inquéritos policiais não instaurados e sem
acompanhamento;
• Falta de política de integração das polícias;
• Deficiência na elaboração e execução de
projetos, e, por fim,
• Defasagem dos efetivos da Polícia Civil e da
Polícia Militar.
Esse é o quadro, Sr. Presidente.
Urge, portanto, que o Ministério da Justiça empreenda com afinco as ações do Programa Brasil Mais
Seguro para que os resultados sejam observados ainda no decorrer deste ano, trazendo paz e segurança
para a nossa população.
E, neste momento, eu queria também deixar inserida nota de agradecimento, para constar nos Anais
da nossa Casa, dos delegados de polícia da Paraíba,
especialmente dos delegados federais da Paraíba, assinada pelo seu Presidente, o Sr. Delegado Fabiano
Emídio de Lucena Martins, Presidente da Associação
dos Delegados Federais da Paraíba, em que se congratula com toda a bancada de Senadores da Paraíba. E quero dividir as congratulações dessa nota com
os companheiros Senadores Cássio Cunha Lima e
Cícero Lucena.
Também quero deixar inserido nos Anais da Casa
o diagnóstico que respaldou as informações deste
rápido pronunciamento, Paraíba Unida pela Paz, o
diagnóstico da Paraíba. Os números que nós trouxemos todos estão aqui, fartamente documentados,
mostrando o lamentável e triste episódio que ontem foi
assistido, em rede nacional e internacional, e reflete,
necessariamente, Sr. Presidente Anibal Diniz, o clima
de insegurança que estamos vivendo.
Quiçá Deus e a ação do Ministério da Justiça,
através do Programa Brasil mais Seguro, as tropas
federais, as tropas que estão se dirigindo ao Estado
possam, como aconteceu e está acontecendo no vizinho Estado de Alagoas, diminuir essa incidência em
um tempo muito menor do que no Estado de Alagoas.
Eu espero que assim possa acontecer para tranquilidade dos meus conterrâneos.
Agradeço ao Senador Anibal Diniz e reitero os
meus parabéns a V. Exª.
DOCUMENTOS A Q UE SE REFERE O SR.
SENADOR VITAL DO RÊGO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §
2º, do Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Vital do Rêgo, V. Exª será
atendido nos termos do Regimento.
Aceite a minha solidariedade diante desse momento de tristeza que vive o povo da Paraíba em face
dessa agressão, dessa ousadia do banditismo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT
– AC) – A Presidência defere os Requerimentos
nº 553 e nº 557, de 2013 , de autoria do Senador
Casildo Maldaner e da Senadora Lúcia Vânia, respectivamente, aplicando, por analogia, o disposto no
art. 41 do Regimento Interno, uma vez que amanhã,
dia 30, feriado, não haverá sessão deliberativa do
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 212, DE 2013
Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993 – Lei Orgânica da Assistência Social
–, para elevar o limite da renda familiar que
enseja o recebimento do benefício de prestação continuada.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 20. .........................................................
.......................................................................
§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a
família cuja renda mensal per capita seja igual
ou inferior a ¾ (três quartos) do salário mínimo.
.............................................................. ”(NR)
Art. 2º Com vistas ao cumprimento do disposto
no inciso II do caput do art. 5º e no art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, será incluída
estimativa do montante do benefício decorrente do disposto nesta Lei no demonstrativo a que se refere o § 6º
do art. 165 da Constituição Federal, que acompanhará
o projeto de lei orçamentária cuja apresentação se der
após decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação e produzirá efeitos a partir do primeiro dia
do exercício financeiro seguinte ao de sua publicação.
Justif cação
A política no Brasil contemporâneo tem procurado
mudar a qualidade da vida das pessoas – qualidade
possível de ser obtida principalmente pela mudança
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nos laços que as unem. Assim, solidariedade, consideração e respeito passaram a ser itens de nossa pauta
política de reformas sociais.
Uma das expressões mais eloquentes dessa
disposição à solidariedade está inscrita no art. 203 da
Carta Magna, que comanda o pagamento de benefício de prestação continuada aos idosos e às pessoas
com deficiência que não possam, elas ou suas famílias, arcar com a própria manutenção.
O critério para o recebimento do benefício constitucionalmente garantido foi fixado pela Lei nº 8.742, de
7 de dezembro de 1993, a Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS). De acordo com o § 3º do art. 20 dessa
lei, fazem jus ao Benefício de Prestação Continuada
(BPC) os idosos ou as pessoas com deficiência cujas
famílias possuam renda mensal per capita inferior a
¼ (um quarto) do salário mínimo.
Somente dois anos depois da edição da Loas,
o BPC veio a ser efetivamente regulamentado pelo
Decreto nº 1.744, de 8 de dezembro de 1995, posteriormente revogado pelo Decreto nº 6.214, de 26 de
setembro de 2007, que hoje regula o benefício. Contudo, em 1995, antes mesmo da efetiva implantação do
BPC, passou-se a questionar o limite máximo de renda
familiar mensal per capita que credenciava a pessoa
com deficiência ou idosa para recebimento do benefício.
Esse limite parecia ser inadequado face às garantias
de dignidade, justiça, solidariedade e erradicação da
pobreza, inscritas nos arts. 1º e 3º da Carta Magna.
Posteriormente, uma série de mudanças sociais
e históricas (estabilização fiscal e monetária, melhor
desempenho da economia, entre outros), bem como
jurídicas (sucessivas mudanças nas linhas de corte
econômicas para o recebimento de outros benefícios
no plano federal, estadual ou municipal), terminaram
por erodir a constitucionalidade do § 3º do caput do
art. 20 da Loas.
Em virtude dessas mudanças, alguns diplomas
legais estabeleceram como um dos critérios de elegibilidade para o recebimento de benefícios sociais, ou
para a caracterização de baixa renda, o limite máximo
de renda mensal inferior a meio salário mínimo per capita. Foi o caso, por exemplo, do Programa Nacional de
Acesso à Alimentação (PNAA), criado em 2003 (Lei nº
10.689, de 13 de junho) e posteriormente incorporado
ao Programa Bolsa Família (PBF).
O fato – já reconhecido pelos tribunais e pelo legislador federal estadual, distrital e municipal – é que
o formato atual do BPC leva a proteção social apenas
às pessoas extremamente pobres, em condição de
miséria, embora a Constituição, inequivocamente, assegure tal proteção não somente em caso de pobreza
extrema, mas de pobreza.
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Já passa, portanto, da hora de atualizar os critérios da Loas. Cálculos estimativos do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (dados de 2008), considerando a elevação da linha de elegibilidade de um
quarto para meio salário mínimo, mostram que haveria um aumento de 48% no número de beneficiados
(algo em torno de quatro milhões de pessoas). Isso
ocasionaria um impacto de cerca de R$ 9 bilhões no
orçamento do BPC, equivalendo a apenas 2,5% do
orçamento autorizado da Previdência Social (sempre
em 2008). Se observarmos a história recente do benefício, veremos que uma expansão de 48% no número
de beneficiários não é absurda (entre 2003 e 2008,
por exemplo, esse número cresceu 58%).
A nosso ver, o País já pode ambicionar mais. A
partir dos cálculos referentes a meio salário mínimo,
é razoável estimar-se que o orçamento da Previdência Social suporta uma linha de elegibilidade elevada
para três quartos, e não apenas para a metade, do
salário mínimo. Isso porque o Relatório de Auditoria
Operacional do Tribunal de Contas da União (TCU)
sobre o BPC, publicado em 2009 e disponível no sítio
do TCU, estima que
“36% dos atuais beneficiários atendem ao critério de renda de ¼ do SM familiar per capita
e encontram-se até o 13º centésimo da distribuição de renda. Contudo, cabe destacar que
67% dos benefícios estão sendo concedidos
para pessoas em famílias que se encontravam
na linha de corte de até ½ SM familiar per capita, que vai até o 33º centésimo da distribuição.
Além disso, 90% dos beneficiários residem
em domicílios com renda per capita de até 1
salário mínimo, que representam famílias cuja
renda vai até o 62º centésimo na distribuição”.
Ou seja, há certo grau de redundância na alteração que propomos, e que representa não a duplicação
do comprometimento orçamentário, mas antes, em
boa medida, apenas a formalização e a atualização
de uma responsabilidade da qual a sociedade já se
desincumbe.
Toda a sociedade, e não apenas os setores frágeis, será beneficiada com essa medida, tanto generosa
e movida por valores fortes quanto, simultaneamente,
estratégica desde o ponto de vista econômico. Sim,
porque quanto mais afluente e generosa a sociedade,
maior a circulação de valores, maior a capacitação
média das pessoas, maiores a felicidade e a produtividade. Trata-se de um efeito de sinergia da economia
com a cultura e a moralidade que já é, em nossos dias,
bem conhecido.
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Devemos atualizar a visão de mundo que impõe
o sofrimento como algo inerente e obrigatório à vida
social, criticando-a com ideias novas e melhores, que,
hoje, já não são apenas sonhos, mas sim possibilidades às quais passamos a fazer jus em razão de nossos
próprios esforços.
Em razão do exposto, conclamo os nobres Pares
a apoiar o presente projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993
Dispõe sobre a organização da Assistência
Social e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAPÍTULO IV
Dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas
e dos Projetos de Assistência Social
Seção I
Do Benefício de Prestação Continuada
Art. 20. O benefício de prestação continuada é a
garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com
deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais que comprovem não possuir meios de prover
a própria manutenção nem de tê-la provida por sua
família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e
enteados solteiros e os menores tutelados, desde que
vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)
§ 2o Para efeito de concessão deste benefício,
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei
nº 12.470, de 2011)
§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família
cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um
quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)

664

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode
ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no
âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os
da assistência médica e da pensão especial de natureza
indenizatória. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 5o A condição de acolhimento em instituições de
longa permanência não prejudica o direito do idoso ou
da pessoa com deficiência ao benefício de prestação
continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que
trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação
social realizadas por médicos peritos e por assistentes
sociais do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.
(Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)
§ 7o Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica assegurado,
na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal
estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)
§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o
§ 3o deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento
do pedido. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)
§ 9º A remuneração da pessoa com deficiência
na condição de aprendiz não será considerada para
fins do cálculo a que se refere o § 3o deste artigo. (Inclído pela Lei nº 12.470, de 2011)
§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo,
para os fins do § 2o deste artigo, aquele que produza
efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído
pela Lei nº 12.470, de 2011)
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de f nanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
f scal e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
Seção III
Da Lei Orçamentária Anual
Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual,
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas
desta Lei Complementar:
I – conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os
objetivos e metas constantes do documento de que
trata o § 1o do art. 4o;
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II – será acompanhado do documento a que se
refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como
das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado;
III – conterá reserva de contingência, cuja forma
de utilização e montante, definido com base na receita
corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:
a) (VETADO)
b) atendimento de passivos contingentes e outros
riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1o Todas as despesas relativas à dívida pública,
mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.
§ 2o O refinanciamento da dívida pública constará
separadamente na lei orçamentária e nas de crédito
adicional.
§ 3o A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes
orçamentárias, ou em legislação específica.
§ 4o É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
§ 5o A lei orçamentária não consignará dotação
para investimento com duração superior a um exercício
financeiro que não esteja previsto no plano plurianual
ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1o do art. 167 da Constituição.
§ 6o Integrarão as despesas da União, e serão
incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do
Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio
administrativo, inclusive os destinados a benefícios e
assistência aos servidores, e a investimentos.
§ 7o (VETADO)
CAPÍTULO IV
Da Despesa Pública
Seção I
Da Geração da Despesa
Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de
despesa ou assunção de obrigação que não atendam
o disposto nos arts. 16 e 17.
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhado de:
I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro
no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subsequentes;
II – declaração do ordenador da despesa de que
o aumento tem adequação orçamentária e financeira
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com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o
plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I – adequada com a lei orçamentária anual, a
despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou
que esteja abrangida por crédito genérico, de forma
que somadas todas as despesas da mesma espécie,
realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos
para o exercício;
II – compatível com o plano plurianual e a lei de
diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme
com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de
suas disposições.
§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput
será acompanhada das premissas e metodologia de
cálculo utilizadas.
§ 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 4o As normas do caput constituem condição
prévia para:
I – empenho e licitação de serviços, fornecimento
de bens ou execução de obras;
II – desapropriação de imóveis urbanos a que se
refere o § 3o do art. 182 da Constituição.
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
ÍNDICE TEMÁTICO
Texto compilado
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos,
sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Muni-
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cípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V – o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo,
que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.
Art. 2º São Poderes da União, independentes
e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.
Seção II
Dos Orçamentos
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos
e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública
federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração
da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações
na legislação tributária e estabelecerá a política de
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias
após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e
setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados
em consonância com o plano plurianual e apreciados
pelo Congresso Nacional.
§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:
I – o orçamento fiscal referente aos Poderes
da União, seus fundos, órgãos e entidades da ad-
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ministração direta e indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II – o orçamento de investimento das empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto;
III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da
administração direta ou indireta, bem como os fundos
e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.
§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza
financeira, tributária e creditícia.
§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste
artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão
entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.
§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da
despesa, não se incluindo na proibição a autorização
para abertura de créditos suplementares e contratação
de operações de crédito, ainda que por antecipação
de receita, nos termos da lei.
§ 9º Cabe à lei complementar:
I – dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei
orçamentária anual;
II – estabelecer normas de gestão financeira e
patrimonial da administração direta e indireta bem como
condições para a instituição e funcionamento de fundos.
Seção IV
Da Assistência Social
Art. 203. A assistência social será prestada a quem
dela necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social, e tem por objetivos:
I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II – o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III – a promoção da integração ao mercado de
trabalho;
IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração
à vida comunitária;
V – a garantia de um salário mínimo de benefício
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso
que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família,
conforme dispuser a lei.
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DECRETO No 1.744, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995
(Revogado pelo Decreto nº 6.214, de 2007)
Texto para impressão
Regulamenta o benefício de prestação continuada devido à pessoa portadora de def ciência e ao idoso, de que trata a Lei n°
8.742, de 7 de dezembro de 1993, e dá outras providências.
DECRETO Nº 6.214,
DE 26 DE SETEMBRO DE 2007
Regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social devido à pessoa com def ciência e ao idoso de que trata
a Lei n o 8.742, de 7 de dez embro de 1993,
e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003,
acresce parágrafo ao ar t. 162 do Decreto
no 3.048, de 6 de maio de 1999, e dá outras
providências.
O Presidenteda República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 20 da Lei no 8.742, de
7 de dezembro de 1993, e no art. 34 da Lei no 10.741,
de 1o de outubro de 2003,
Decreta:
LEI No 10.689, DE 13 DE JUNHO DE 2003
Cria o Programa Nacional de Acesso à Alimentação – PNAA.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Assuntos Sociais,
cabendo à última a decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por
meio do Ofício nº 108, de 2013, Relatório de Viagem
do Senador Inácio Arruda, referente ao Requerimento
nº 328, de 2013, de missão, no qual relata participação, como representante do Senado Federal, no 52º
Fórum Nacional de Reitores, no período de 17 a 20
de abril de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
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É o seguinte o ofício:
Ofício GSINAR nº 108/2013
Brasília, 29 de maio de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Reportando-me ao Requerimento nº 328/2013-SF,
de 16-04-2013, informo a Vossa Excelência que participei, no dia 19 de abril último, na cidade de São Luís/
MA, como representante do Senado Federal, do 52º
Fórum Nacional de Reitores, a convite da Universidade
Estadual do Maranhão e da ABRUEM – Associação
Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais
e Municipais, promotoras do evento.
O Fórum ocorreu no período de 17 a 20 de abril,
com o tema “O desafio das universidades brasileiras:
formação de pessoal para atuar nas novas áreas de
desenvolvimento do país”, acompanhado do subtema
“Perspectivas de financiamento para as universidades
públicas estaduais e municipais.”
No dia 19.04, participei de Mesa Redonda composta por membros da frente Parlamentar Mista em Defesa
das Universidades públicas Estaduais e Municipais do
Brasil – da qual tenho a honra de ocupar a Vice-Presidência -, com a mediação do Reitor João Paulo Gomes,
da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).
Nessa Mesa Redonda, debatemos os temas propostos pelo Fórum sob o ponto de vista da atuação
parlamentar direcionada à promoção do desenvolvimento e da democratização do ensino superior em nosso
país, tendo em vista que as universidades estaduais
e municipais são as que mais favorecem o acesso ao
ensino superior dos agressos das escolas públicas
do ensino médio. São, também, as responsáveis pelo
maior número de matrículas no ensino público para o
setor de formação de docentes para o ensino básico
e pelo maior percentual de oferta de ensino superior
no período noturno. Portanto, estas instituições vêm
prestando significativa contribuição para os avanços da
educação em todo o País e podem prestar importante
contribuição no alcance das metas previstas no Plano
Nacional de Educação para o período 2011/2020, em
discussão no Senado Federal.
Os debates foram extremamente proveitosos, e
repercutirão, com certeza, nos nossos trabalhos nesta Casa.
Respeitosamente, – Senador Inácio Arruda,
Líder do PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Srª Senadora Angela Portela enviou discurso
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendida.
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A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o twittaço “mortematernanão” agitou ontem, as mídias sociais com o objetivo
de reforçar o direito das mulheres brasileiras à saúde
integral, com a atenção de alta qualidade, humanizada e não discriminatória, no pré-natal, durante o parto
e no pós-parto.
Organizada por mulheres de todo o país, a agitação feita nas redes sociais – twittaço – foi uma ação
promovida pelo Fundo de População da Nações Unidas (UNFPA), chamada de Mobilização Nacional pela
Promoção dos Direitos das Mulheres e Redução da
Mortalidade Materna.
Como sabemos, morte materna é definida pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) como “a morte
de uma mulher durante a gestação ou dentro de um
período de 42 dias após o término da gestação, independente da duração ou da localização da gravidez,
devido a qualquer causa relacionada com ou agravada
pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém
não devida a causas acidentais ou incidentais”.
Contando com a parceria das redes e organizações da sociedade civil, o twittaço marcou a passagem ontem, de duas importantes datas relativas à
saúde das mulheres. Uma delas é o Dia Nacional de
Redução da Mortalidade Materna, instituído em 1988,
pelo governo brasileiro, como enfrentamento a este
problema de saúde, que se traduz em “uma das mais
graves violações aos direitos humanos das mulheres”.
Outra data é o Dia Internacional de Luta Pela
Saúde da Mulher surgido no V Encontro Internacional
que tratou deste tema – Saúde da Mulher, realizado na
Costa Rica, em 1987, e tem a finalidade de dar maior
visibilizar à luta pela saúde das mulheres.
Realizada desde 2009, a movimentação nas
mídias sociais também teve o fim de ampliar o acesso das mulheres à informação sobre seus direitos, os
cuidados que devem ter e cobrar das autoridades para
com a saúde das mulheres grávidas.
Ações governamentais e mobilizações sociais
realizadas ontem, para combater a mortalidade materna têm sentido. De acordo com dados do Ministério da
Saúde, no Brasil, a morte materna é uma das dez principais causas de óbito entre mulheres de 10 a 49 anos.
O Governo da Presidenta Dilma Rousseff, registrou ontem, por meio da Secretaria de Políticas para
as Mulheres, em nota assinada pela ministra Eleonora
Menicucci, que em 20 anos, o Brasil reduziu em mais
da metade a mortalidade materna. Foi uma queda total de 55,3%, sendo, somente entre 2010 e 2011, a
queda foi de 8,5%, conforme o Ministério da Saúde.
Diz a nota governamental, que essa redução respon-
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de à realidade da qualificação da atenção obstétrica
e da Atenção à Saúde Integral da Mulher nos estados
e municípios brasileiros.
Referia-se o governo federal, ao relatório “Tendências da Mortalidade Materna: 1990 a 2010”, divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF),
Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e
o Banco Mundial, que mostra que, entre 1990 e 2010,
o número de mortes maternas caiu de 120 para 56 a
cada 100 mil nascimentos.
Os dados de 1990 mostravam que morriam 141
mulheres para cada 100 mil gestações com bebês nascidos vivos. Já os dados de 2010 revelaram que para
cada 100 mil gestações com bebês vivos, tivemos a
perda de 68 mulheres.
Os números são bons e confirmam que o Brasil
está reduzindo a mortalidade materna. Mas, também
nos advertem que nosso país ainda não conseguiu
alcançar o 5º Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que consiste na redução de 75% da mortalidade materna até 2015. A meta de sua redução
compreende três quartos entre 1990 e 2015. Para se
atingir tal objetivo, a redução anual da RMM no Brasil
deve ser de 5,5%.
Trabalhando sobre números, o Ministério da Saúde reconhece que para atingir a meta do Milênio, o Brasil deverá apresentar RMM igual ou inferior a 35 óbitos
por 100 mil Nascidos Vivos (NV) até 2015.
O meu Estado de Roraima, senhores senadores,
para a má sorte de nossa população, não conta com
dados atualizados acerca da Mortalidade Materna.
Nem mesmo Nota Técnica da Secretaria de Estado da
Saúde (Sesau) apresenta dados confiáveis em relação
a esta modalidade de morte de mulheres. Conforme
a Nota, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) informou que Roraima registrou para
cada 100 mil nascidos vivos, 10 casos em 2009; um
caso em 2010 e cinco casos em 2011.
A Sesau não divulgou os dados de 2012. Mas de
acordo com o vice-presidente do Conselho Regional
de Medicina (CRM/RR) José Antonio, somente no ano
que passou, foram notificados 137 óbitos em Roraima.
Estes números estão entre os 4.900 registrados na região Norte e os mais de 62 mil casos de óbitos maternos notificados no país. Mesmo admitindo ter havido
redução de mortes no meu Estado, o conselho avalia
que os números estão subnotificados.
Por falta de compromisso do Governo do Estado com a notificação dos casos de mortalidade materna, ficamos sem saber ao certo, quantas mulheres
foram vitimadas, nos últimos anos. Neste caso, sem
informações confiáveis, não podemos concordar com
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a afirmação constante na nota da Sesau, de que: “Roraima continua favorável às recomendações da OMS,
estando abaixo do esperado”.
A ausência de dados confiáveis sobre óbitos de
mulheres afeta não somente algumas famílias, que
choram a morte de mulheres ainda muito jovens, em
decorrência de problemas ocorridos durante o parto,
mas toda a população de Roraima. Em uma rápida
busca no site do Jornal Folha de Boa Vista, daquele
Estado, podemos ter ideia do que acontece na prática
na área de saúde. Muitas outras famílias reclamam de
negligência no atendimento em geral.
Fato é que o Comitê Estadual de Prevenção da
Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, as Redes de
Atenção à Saúde Integral (Cegonha, Psicossocial e
Urgência e Emergência) e o Comitê de Investigação
de Óbito realizarão, em junho, um seminário sobre a
vigilância do óbito materno e infantil com o fim de discutir os fatores que influenciam na vigilância do óbito
e, claro, encontrar formas de melhorar a cobertura e
a qualidade das informações sobre casos de mortalidades.
A meta é fazer com que, após este seminário, cada
município produza seu plano de trabalho com foco na
melhoria da qualidade da investigação e no envolvimento das equipes de saúde da família nesta questão.
Em âmbito geral, nosso alento é sabermos que,
determinadas a contribuir diretamente para que o Brasil
alcance a meta do Milênio, as mulheres estão agindo,
na vida e nas mídias sociais. Isso muito nos anima. Mas
ainda queremos mais. Precisamos de mais e melhor
acesso das mulheres brasileiras ao atendimento adequado. Precisamos de mais políticas de saúde, mais
notificações e mais atenção às mulheres, em todos os
municípios e estados brasileiros.
Era o que tinha a falar hoje.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Não havendo mais oradores inscritos, declaro
encerrada a presente sessão, convocando outra sessão não deliberativa para sexta-feira.
Um bom feriado para todos e até a próxima sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 53 minutos.)
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Ata da 85ª Sessão, Não Deliberativa,
em 31 de maio de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Cristovam Buarque, Paulo Paim e Ruben Figueiró
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 5 minutos e
encerra-se às 13 horas e 41 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Bom dia. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – A Presidência recebeu o Ofício nº 28,
de 2013, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, que comunica a
apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de
Decreto Legislativo nºs 433, 450, 495, 505, 507, 527,
528, 543, 545, 551, 557, 562, 569, 570, 577 e 578, de
2012; 4, 5, 7, 10, 11, 15, 19, 22, 24, 25, 36, 43, 45, 50
e 69, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 28/2013 – CCT
Brasília, 28 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou,
em caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legislativo nºs 433, 450, 495, 505, 507, 527, 528, 543, 545,
551, 557, 562, 569, 570, 577 e 578 de 2012; 4, 5, 7,
10, 11, 15, 19, 22, 24, 25, 36, 43, 45, 50 e 69 de 2013.
Atenciosamente, – Senador Zezé Perrella, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Com referência ao Ofício nº 28, de 2013,
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário,
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – O Senado Federal recebeu, da Câmara
dos Deputados, os seguintes Ofícios:
– Nº 145, de 2013, encaminhando autógrafo
do Projeto de Lei do Senado nº 533, de 2009
(nº 7.158/2010, na Câmara dos Deputados), do
Senador Marcelo Crivella, que acrescenta o art.
391-A à Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, para dispor sobre a estabilidade provisória da gestante, prevista na alínea
b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, sancionado e convertido na Lei nº 12.812, de 2013; e
– Nº 146, de 2013, encaminhando autógrafo do
Projeto de Lei da Câmara nº 168, de 2010 (nº
4.570/2008, na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Tribunal de Contas da União, que acrescenta 2 (dois) cargos em comissão no Quadro
de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Contas
da União para provimento em Gabinete de Auditor do Tribunal de Contas da União e dá outras
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providências, sancionado e convertido na Lei nº
12.811, de 2013.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº145/13/PS-GSE
Brasília, 29 de maio de 2013
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado.
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 7.158, de 2010, do Senado Federal (PLS nº 533/09), que “Acrescenta o art.
391-A à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para dispor sobre a estabilidade provisória da
gestante, prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”, foi
sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidenta
da República e convertido na Lei nº 12.812, de 16 de
maio de 2013.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Gonzaga Patriota,
Primeiro Suplente de Secretário.
Of. nº 146/PS-GSE
Brasília, 29 de maio de 2013
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 4.570, de 2008, do Tribunal
de Contas da União (PLC nº 168/10), que Acrescenta
2 (dois) cargos em comissão no Quadro de Pessoal da
Secretária do Tribunal de Contas da União para provimento em Gabinete de Auditor do Tribunal de Contas
da União e dá outras providências”, foi sancionado
pela Excelentíssima Senhora Presidenta da República
e convertido na Lei nº 12.811, de 16 de maio de 2013.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, Deputado Gonzaga Patriota,
Primeiro Suplente de Secretário
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Eu convido o Senador Ruben Figueiró
para fazer uso da palavra, como orador inscrito.
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O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta manhã
de sexta-feira alguns assuntos importantes me trazem
à tribuna.
Talvez o mais importante seja relativo aos acontecimentos que se verificaram ontem, em meu Estado,
quando a Polícia Federal e a força policial do Estado
cumpriram uma decisão judicial. Dada a importância
do assunto, eu gostaria de deixar para o final do meu
pronunciamento a minha manifestação a respeito.
Posso, neste instante, Sr. Presidente, falar também sobre um assunto muito importante que tem me
preocupado no curso da minha presença nesta Casa.
Já é notório que o agronegócio brasileiro é extremamente eficiente. Em relativamente poucas décadas,
passamos de importador de alimentos a exportador de
peso no cenário internacional de grãos, carnes e frutas.
No mercado interno, basta lembrar que, na década de 70, o brasileiro gastava, em média, 48% de sua
renda com alimentação. Hoje, o gasto médio passou
a representar cerca de 20% da renda. Poderia ser até
menos, se a nossa carga tributária não fosse tão alta
e tivéssemos uma infraestrutura logística melhor.
No entanto, cabe frisar que o Brasil, apesar de
sua vocação natural para a produção agropecuária,
teve de aprimorar o solo.
O homem do campo sabe disso e conhece muito
bem a batalha travada cotidianamente contra os insetos, os nematoides, os fungos, outras pragas do solo
e também contra as ervas invasoras. Esse processo é
contínuo e, portanto, não pode prescindir de pesquisas
e da entrada de novos produtos no mercado, adequados às alterações e adaptações ambientais.
Mas, infelizmente, os processos burocráticos do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
auxiliado pelo Ibama e pela Anvisa, prejudicam enormemente a evolução das pesquisas no setor de agrotóxicos e de fertilizantes.
A longa demora do processo de registro de novos agrotóxicos deixa o produtor rural à míngua, sem
capacidade de defender suas plantações e mesmo o
plantel de animais, que, ao fim e ao cabo, são um patrimônio de todo o povo brasileiro.
É impensável que, em pleno século XXI, o registrante de agrotóxico precise ir com três dossiês – ambiental, agronômico e toxicológico – a vários órgãos
distintos do Poder Público, em vez de ir somente a um.
Depois disso, ainda tem de registrar o produto
nos 26 Estados e no Distrito Federal. Chega-se à absurda média de cerca de 40 meses para o registro de
um produto novo, havendo expectativa de que, se toda
a lista em análise pelo Governo for avaliada, o tem-
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po de espera pode chegar, imaginem os senhores, a
cerca de 12 anos.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é preciso ser especialista para perceber que tal atraso prejudica, inclusive, a colocação no mercado de produtos
eventualmente específicos, eficientes para as pragas
ou doenças, menos impactantes ao meio ambiente,
mais baratos para o produtor rural e menos perigoso
para os aplicadores.
O investimento em pesquisa e fabricação de novos agrotóxicos varia de US$250 milhões a US$300
milhões – esses são dados constatados –, mas, com
12 anos de espera para colocar o produto no mercado,
é lógico que faz esses recursos escorrerem pelo ralo,
e, pior, inviabiliza a eficácia dos produtos de combate
às pragas.
Não é à toa que os produtores de agrotóxicos
estão indo para China, em vez de virem produzir no
Brasil. A despeito de sermos um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos, também somos o
consumidor mais eficiente na relação custo-benefício.
Há cerca de um mês, acompanhei uma audiência
pública na Comissão de Agricultura sobre a ferrugem
da soja, por iniciativa do nobre Senador Blairo Maggi,
e o que mais me impressionou foi a exposição do Sr.
Eduardo Daher, Diretor-Executivo da Associação Nacional de Defesa Vegetal (Andef), que falou sobre os
prejuízos do excesso de burocracia para o setor que
ele representa.
Por isso, decidi apresentar o PLS nº 209/2013,
com o objetivo de atualizar o marco regulatório dos
agrotóxicos no Brasil em um de seus aspectos mais
relevantes: o prazo de registro dos produtos.
Sem tal medida seria impossível dar maior efetividade ao agronegócio brasileiro, principalmente em
situações de crise com pragas e doenças, quando um
patrimônio genético, cultural e mesmo material pode
virar pó da noite para o dia.
Dessa forma, visando otimizar o processo de registro de agrotóxico no Brasil, estou propondo a atualização da Lei n° 7.802, de 1989, para: determinar que
o pedido do registrante seja direcionado somente para
um único órgão; fixar o prazo máximo da análise para
o registro em 180 dias, podendo ser estendido uma
única vez por mesmo período, dessa vez, improrrogável, mais 15 dias para o registro em si; e qualificar
como crime de responsabilidade o não cumprimento
do prazo máximo de registro.
Sr. Presidente, o projeto de lei procura estabelecer prazo para que o Estado adote as providências
cabíveis para o registro de agrotóxicos e afins, e, por
outro lado, dotar a iniciativa privada de condições de
previsibilidade e ação em caso de negligência na atu-
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ação estatal, com o fim de preservar o bem público
maior: a capacidade produtiva do agronegócio, construída a duras penas e com investimento de todos os
segmentos da sociedade.
A pecuária, atestada pelo PIB do primeiro trimestre, teve um crescimento de 9,7%. E, por isso, o
projeto de lei 209, de 2013, que proponho merece ser
levado em consideração, inclusive em homenagem a
esse extraordinário esforço que a agropecuária tem
feito para manter em níveis razoáveis o PIB nacional.
Sr. Presidente, mudando de assunto, já expressei
a minha admiração pela posição firme do Presidente
do Senado, Renan Calheiros, de não ler nem colocar
em votação a MP que reduz a tarifa de energia elétrica.
Ele cumpriu a palavra e impediu a apreciação
pela Casa de MPs em processo de votação com menos de sete dias para o fim do prazo de vigência. Esta
foi uma manifestação que o engrandece e o faz ainda
mais creditado, não só entre os pares, como também
perante a opinião pública.
Confesso que saí deste plenário na terça-feira,
quase meia-noite, com a alma lavada. Fiquei certo
de que temos na Presidência do Senado um homem
que zela pelo prestígio desta Casa e das instituições
constitucionais. A postura dele demonstrou que o Poder Legislativo jamais abdicará das suas prerrogativas
pétreas previstas pela Carta Magna.
Sr. Presidente, é minha opinião: entendo que
os Parlamentares estão demorando muito a deliberar
sobre as MPs na comissão mista, o que acaba apertando o prazo para a votação no plenário da Câmara
e ainda mais no Senado.
O que ocorreu na MP dos Portos foi um dos absurdos gerados por essa mecânica de tramitação e
que não pode mais ser admitido, conforme demonstrou
nosso Presidente Renan Calheiros.
Por isso, pensei que poderia ser interessante
submeter as medidas provisórias à votação de Plenário apenas por esta Casa, ampliando as prerrogativas,
estas estabelecidas pela Carta Magna, na seção IV, art.
52 e seus 15 parágrafos. Não estaríamos impedindo a
deliberação por parte dos Deputados, uma vez que a
tramitação continuaria iniciando na Comissão Mista,
esta formada por ampla maioria de Deputados. Pensei
nessa possibilidade e pedirei um estudo à consultoria
do Senado para ver da viabilidade de apresentar uma
PEC nesse sentido.
Sr. Presidente, não é justo exigir que o Senado
continue votando medidas provisórias a toque de caixa, numa demonstração de submissão humilhante aos
caprichos do Executivo e à displicência legislativa da
coirmã, Câmara dos Deputados. O Senado não será
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mais o carimbador, o despachante da vontade do Poder Executivo.
Ora, esta Casa é formada de homens de larga
história na vida pública. Temos aqui ex-presidentes,
ex-ministros, ex-governadores, enfim, não nos podemos sujeitar a isso e simplesmente corroborar o que
foi decidido pelos nossos colegas Deputados e pelo
Governo sem contestação, sem o direito de interferir
diretamente nessa nova legislação. Não podemos abrir
mão do nosso papel constitucional.
Entendo que, se a minha ideia não for adiante,
deveremos batalhar para que a Câmara dos Deputados vote a PEC das MPs apresentada pelo Senador
José Sarney. A matéria está há dois anos na gaveta
da Câmara dos Deputados, esperando para ser votada! Segundo a PEC, os Deputados terão 70 dias para
discutir a MP e os Senadores, 30. Caso o Senado modifique a versão da Câmara, os Deputados terão outros
10 dias para analisar as alterações. É bem mais justo
do que tem ocorrido hoje.
Concedo a palavra ao eminente Senador Cristovam Buarque, com muito prazer.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Apenas, Senador Figueiró, para dizer que eu subscrevo
a sua manifestação em relação à posição tomada pelo
Presidente Renan Calheiros nesta semana. Creio que
é o que o Congresso tinha que fazer, o que o Senado tinha que fazer. Alguns dizem que isso impediria a
redução das tarifas de luz elétrica. Não vai, porque o
Governo encontra uma alternativa, mas a alternativa
que o Governo vai encontrar não passa por colocar o
Senado de joelhos. Isso é que é importante! Colocar
o Senado de joelhos, colocar o Congresso de joelhos,
por mais defeitos que tenhamos, cada um dos que
estão no Congresso hoje... Mas o Congresso, em si,
é a casa do povo. A gente tem de vê-lo, independentemente dos que estão aqui hoje, dos defeitos que o
povo hoje tanto ojeriza, que desagradam à população.
O Congresso tem que ser zelado, porque é aqui que
estão os símbolos da democracia, na boa relação com
os outros dois Poderes e dos outros dois Poderes com
o Congresso. Não é possível passar leis, mesmo que
beneficiem a vontade do povo naquele instante, por
cima do Congresso. As pessoas esquecem que muitas
vezes o que cada pessoa deseja hoje não é o que o
País precisa amanhã. Esta Casa tem por papel ouvir o
povo, mas tem por papel refletir as consequências futuras daquilo que cada pessoa quer hoje. E, às vezes, o
que as pessoas querem hoje é diferente do que o Brasil
precisa no futuro. Por isso, a importância do Congresso, como representação da população – na verdade,
dos eleitores que têm de votar ligados ao presente –,
mas como instituição que é capaz de sair do presente,
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olhar o futuro e tomar a decisão correta. Se se consultasse hoje a população diante da criminalidade que
está aí, é bem provável que passaria em um plebiscito
a pena de morte. Mas este Congresso teria de refletir
sobre isso, perceber o que significa um país ter pena
de morte, os riscos que isso significa para o respeito
aos direitos humanos. E aí a gente pode sim, e deve
sim, dizer que não é hora de se fazer essas coisas. Se
a crise econômica continuar – e eu temo que ela vá
continuar, porque parece que o Governo e até mesmo
a população continuam com a euforia que vem do real,
que vem do crescimento nos últimos anos por canta
sobretudo das commodities e da demanda chinesa –,
é possível que tenhamos de tomar algumas medidas
difíceis. E, no momento, as pessoas, pensando só no
presente, não vêem que seus filhos vão precisar de
medidas difíceis. Este Congresso terá de tomar, sim.
Terá de estar preparado para isso. E a decisão do Presidente Renan, sobretudo em uma medida provisória
que tinha claro caráter positivo para cada pessoa e
para a indústria, essa posição é ainda maior por isso,
porque soube dizer que não adianta beneficiar o presente, passando por cima do Congresso. O Congresso
ajoelhado, até quando vota na posição certa, ele está
errado, porque ele não zela pela democracia, pelas
instituições. Nesse sentido, aqui eu parabenizo o Senhor e assino abaixo da sua fala, louvando a posição
do Presidente Renan Calheiros.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Antes de conceder o aparte ao eminente Líder Senador Aloysio, eu gostaria de responder a V. Exª, dizendo que o seu aparte, além de engrandecer o meu
pronunciamento, ressalta a importância do Congresso
Nacional para manter a democracia viva.
Todas as questões que nós debatemos aqui,
umas certas, outras não tão certas, representam o
sentimento de uma parcela expressiva da opinião pública, e isso redunda, enfim, à voz da Nação. V. Exª
expressou muito bem a importância do nosso papel
aqui no Congresso Nacional.
Muito grato a V. Exª pela sua manifestação.
Com muito prazer, ouço o eminente Líder Aloysio Nunes.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Meu caro Senador Figueiró, sabe V. Exª que um
dos grandes atrativos dessas manhãs de sexta-feira,
para mim, é ouvir o discurso de V. Exª, quando V. Exª
tem tempo suficiente para expor as suas ideias, sempre com muita concatenação, com muita lucidez, muita
clareza. Ideias com as quais eu concordo e, como disse o Senador Cristovam Buarque, assino embaixo. Eu
queria fazer apenas uma observação, uma vez que V.
Exª aborda o tema dos desencontros entre o Executivo
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e o Legislativo e a morosidade do Legislativo em deliberar sobre questões delicadas – V. Exª aborda essa
questão sobre o prisma jurídico, institucional, com muita
propriedade. Eu gostaria apenas de sugerir também
outra abordagem mais política desse aspecto, que é
complementar à abordagem de V. Exª. Telegraficamente,
primeiro, a propalada falta de coordenação política do
Governo, as deficiências da coordenação política do
Palácio do Planalto são gritantes, são evidentes. Basta lembrar o diálogo relatado por jornalistas, travado
entre a Ministra-Chefe da Casa Civil e o Presidente do
Senado, quando o Presidente do Senado, preocupado
com o tempo que sobraria a esta Casa para deliberar sobre esta MP 605, expondo a sua preocupação
à Ministra-Chefe da Casa Civil, ouviu dela a seguinte
resposta: “Não se preocupe não, eu já acertei tudo
com a assessora parlamentar do Ministério de Minas
e Energia.” Esse diálogo patético resume tudo. Agora,
se a falta de articulação política é real, é também real
a falta de projeto no Governo, a falta de capacidade
da Presidente da República de dirimir conflitos na sua
própria base parlamentar, de arbitrar sobre questões
delicadas, como são as questões federativas, de propor
um rumo de longo prazo ao País, um projeto, enfim, em
torno do qual pudesse congregar as forças políticas
e amalgamá-las com base em outro cimento que não
a mera distribuição de cargos. Pois já se viu que um
ministério com 39 Pastas, congregando partidos cuja
representação parlamentar excede aos 420 Deputados
e 80% do Senado, não consegue deliberar. Quando
V. Exª se refere à lerdeza das comissões mistas – e V.
Exª tem toda razão –, é preciso lembrar também que
essas comissões mistas são compostas com base na
proporcionalidade das forças e dos partidos políticos
representados no Congresso. Logo, se o Governo tem
amplíssima maioria na Câmara e no Senado, tem também maioria igualmente ampla nas comissões mistas
encarregadas de dar parecer sobre as medidas provisórias. Por que não consegue concluir essa tarefa a
tempo? Porque o Governo não consegue imprimir à
sua base parlamentar uma orientação minimamente
coerente e clara. De modo que, a par dos problemas
que devem ser solucionados, cuja solução deve ser
procurada no âmbito da técnica jurídica e formal – e
a sugestão que V. Exª apresenta é excelente nesse
sentido –, há também outro problema, que não se resolve apenas nesse âmbito, que é o problema político,
problema de falta de liderança e falta de projeto. Para
esse só há uma solução. A solução já teria sido implementada há muito tempo se vivêssemos um regime
parlamentarista, que seria a troca de governo. Como
vivemos o presidencialismo, temos que esperar o ano
que vem. Muito obrigado.
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O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– V. Exª, Senador Aloysio, como sempre, engrandece o discurso de qualquer Senador nesta Casa, pela
precisão dos conceitos que expede. E as observações
que V. Exª faz neste instante têm o meu mais absoluto
apoio e solidariedade. V. Exª terminou o seu brilhante
aparte afirmando que a única solução que existe neste
País para todos os problemas, para um debate claro,
explícito e elucidativo de todas as questões nacionais,
é o parlamentarismo.
Por isso que eu também me filio a essa corrente.
E acredito que os Nobres Senadores Cristovam Buarque e Rodrigo Rollemberg também pensam da mesma
forma. O parlamentarismo é a verdadeira solução para
a democracia neste País.
Mas me permito continuar, Sr. Presidente, para
concluir, registrando – e é me imperioso fazê-lo –, nos
Anais desta Casa, a perda de um grande homem público do meu Estado. Refiro-me ao nome respeitável
do Presidente da Associação Beneficente de Campo
Grande, mantenedora da Santa Casa e do Sindicato
Rural de Campo Grande, Arthur D’Ávila Filho, que faleceu na madrugada da última sexta-feira.
Ele tinha 92 anos, mas para os seus amigos e
admiradores – alguns muitas vezes em campo político oposto, aos quais me incluo – ele ainda era um
jovem repleto de entusiasmo, sempre lúcido, discreto,
estimulante, disposto a enfrentar todos os desafios,
olhando para o futuro, mantendo sempre uma imensa
curiosidade sobre os fatos e acontecimentos políticos.
Por obra e vontade de Deus, Arthur D’Ávila Filho
ainda pôde acompanhar os desdobramentos de uma
luta que durou 8,4 anos, e teve um grande peso sobre
sua vida, que foi o retorno da Santa Casa à instituição
criadora, a Associação Beneficente de Campo Grande,
sua grande paixão e obra.
Foi sob a sua presidência que a Santa Casa de
Campo Grande – obra que ele construiu e viabilizou
com trabalho voluntário e abnegado – sofreu intervenção da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado,
causando-lhe grande angústia e contrariedade.
Depois disso, o trabalho hercúleo com que a entidade beneficente que ele ajudou a criar pudesse novamente assumir o comando do maior hospital de Mato
Grosso do Sul – uma obra que ele, D’Ávila, construiu
e transformou como referência regional, com grandes
serviços prestados à comunidade do Centro-Oeste, e
até de países estrangeiros, como a Bolívia e o Paraguai
e terminou consumindo seus anos derradeiros num
longo processo de derrotas e vitórias, o que esvaiu
suas forças numa fase em que ele podia apenas viver
para cultivar a memória de suas realizações.
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Acredito que a história fará justiça ao Dr. Arthur
D’Ávila, com uma inteligência instigante e vivaz, administrador incansável, pai e chefe de família exemplar, e
uma capacidade inigualável de se dedicar ao próximo,
de se entregar de corpo e alma aos interesses coletivos em detrimento dos seus interesses particulares.
Fica, nessas palavras, a minha manifestação de
pesar à sua ilustre família, à diretoria e aos associados
da Santa Casa, aos quais o Dr. Arthur D’Ávila dedicou
muitos anos de sua existência útil, bem como à sua
terra e ao nosso País.
Sr. Presidente, permita-me mais alguns instantes,
porque, conforme manifestei no início do meu pronunciamento, eu queria enfocar, agora, uma questão extremamente importante, relativa aos acontecimentos que
ocorreram tristemente em meu Estado no dia de ontem.
Inicialmente, Sr. Presidente, eu gostaria de ler,
para que conste nos Anais, uma nota que expedi à
imprensa e à Nação sobre aqueles episódios. Nela
digo, Sr. Presidente:
Como testemunha dos desdobramentos dos
fatos, foi, com pesar, que acompanhei pela
mídia a tragédia que ocorreu, ontem, quinta-feira, no Município de Sidrolândia, em Mato
Grosso do Sul, durante o cumprimento de
decisão judicial de reintegração de posse da
Fazenda Buriti, no qual o índio terena Oziel
Gabriel, de 35 anos, morreu em conflito com
a Polícia Federal e Militar do Estado, numa
operação que deixou dezenas de feridos de
ambos os lados, traumatizando toda a sociedade sul-mato-grossense.
Tratou-se, na verdade, do ápice de um clima
de tensão que vem sendo gerado há meses
pela intolerância, pela insensatez e pela insensibilidade por parte daqueles a quem foram
dados conhecer profundamente as questões
dos conflitos agrários entre comunidades indígenas e produtores rurais de meu Estado, mas
que, durante todo este tempo, negligenciaram
a realidade em nome de interesses ideológicos
e estranhos aos autênticos valores nacionais.
Dizer que os acontecimentos trágicos são
parte de uma crônica de mortes anunciadas
é pouco. O que se viu e se verá, infelizmente,
constitui aquilo que a exacerbação dos espíritos em momentos de crise conduz os homens
à violência, sem que o poder moderador do
Estado atue de maneira efetiva para que a
paz e a concórdia sejam fatores essenciais
no estabelecimento do princípio da autoridade
como fulcro da democracia e do acordo pacífico entre as partes em conflito.
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Cabe, agora, ao Governo Federal encontrar
meios para, preventivamente, erodir a animosidade crescente entre brasileiros que podem
conviver pacificamente, mas que não o fazem
porque não encontram ressonância de ordem
política e jurídica para concretizar seus sonhos
e desejos num mundo dominado pela ideia de
que os problemas extremos dependem de soluções extremas.
Espero, sinceramente, que os fatos lamentáveis
que ocorreram no Município de Sidrolândia não
se espraiem por outras regiões do Estado. O
Governo Federal já ouviu reclamos de todos
os lados, conhece exaustivamente os fatos.
Esperamos agora que haja, no sentido de estabelecer a paz e encontrar saídas pacíficas
para os conflitos.
É o reclamo da Nação.
Brasília, 31 de maio de 2013.
Ruben Figueiró
Senador da República
Quero acrescentar, Sr. Presidente, Srs. Senadores que me ouvem que:
Considero lastimável a nota oficial expedida
pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI)
responsabilizando a Presidente Dilma e o Ministro José Eduardo Cardozo de se submeterem a pressão de produtores rurais, referindo-se aos tristes episódios ocorridos no Município
de Sidrolândia, em meu Estado. Isso é absolutamente inverídico. Repito: Isso é absolutamente inverídico. É evidente que os produtores
rurais, no uso de seu direito constitucional,
através de entidades de classe e da bancada
federal do Estado alertaram mais de uma vez
as autoridades maiores da República sobre o
agravamento das questões fundiárias e a trágica expectativa de um conflito de proporções
que atingissem índios e não índios.
E concluo, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
E concluo, Sr. Presidente.
Em algumas das reuniões realizadas, das
quais participei, tanto a Srª Ministra Chefe da
Casa Civil, Gleisi Hofmann, como o Sr. Ministro
da Justiça, José Eduardo Cardozo, foram até
extremamente cautelosos, apenas declarando que o Governo estava estudando medidas
acautelatórias como o fizeram com relação
aos conflitos nos Estados do Paraná e Rio
Grande do Sul [e V. Exª é testemunha disso
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meu caro Presidente Paulo Paim] na questão
da demarcação de terras.
Agora, no episódio triste ocorrido em Sidrolândia apenas se cumpriu a lei, isso baseado em
decisão judicial e não por ordem das autoridades maiores da Federação. Se houve abuso,
disse o Ministro da Justiça, este será apurado
e punidos os seus responsáveis.
Sr. Presidente, é com profundo pesar que registro esses fatos que ocorreram ontem no meu Estado.
A população sul-mato-grossense está traumatizada.
Não se tomou partido a favor desse ou aquele. Deseja apenas que a paz e a ordem sejam restabelecidos,
que o direito dos produtores rurais seja respeitado. E
também que os direitos tradicionais e inalienáveis da
população indígena também o sejam, porque assim
se estabelecerá a paz no meu Estado.
Com muito prazer, Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Senador Figueiró, hoje nós estamos no mesmo
partido, no mesmo bloco, na mesma preocupação. O
que aconteceu ali merece toda a nossa preocupação,
para não dizer, mais fortemente, nosso repúdio pela
maneira como aconteceu, e mostra as dificuldades
que o Brasil enfrenta para combinar os seus interesses: os interesses dos produtores e os interesses da
população indígena. É triste, Senador Paim, mas, em
pleno século XXI, o Brasil volta a aparecer no mundo
como um País onde se matam índios. Obviamente,
tem-se a justificativa, a explicação, a razão, a lógica,
tudo que se queira dizer, de que estão se defendendo
os direitos de os produtores produzirem ali, em uma
terra que sempre foi dos índios, e que eles chegaram
ali e se transformaram em produtores, gerando riqueza. Mas nós não estamos sabendo administrar isso. O
senhor mesmo disse que a população está indignada,
perplexa, mas não toma partido, pela situação que nós
vivemos, pela falta de um projeto de longo prazo neste
País. Tivéssemos um projeto de longo prazo, nós saberíamos com clareza se aquela era uma terra para
os índios ou se aquela era uma terra para a produção
agrícola. Mas não temos. Se nós tivéssemos um projeto de longo de prazo, nós saberíamos se Belo Monte
deve ser construída, independentemente da vontade
de algumas pessoas, ou se Belo Monte não deve ser
construída, para manter os direitos dos povos indígenas da região. Falta esse projeto de longo prazo. Falta clareza, nitidez, do que a gente quer para o Brasil.
Teoricamente, a gente sabe, a gente quer combinar
os interesses dos índios e de qualquer outro grupo,
como os sindicatos, que fazem manifestações desse mesmo tipo. Está aqui o Senador Paim, que já fez
muitas. Os sindicatos fazem manifestações dessas;
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os índios também. Nós não estamos sabendo administrar bem a história futura do Brasil, que deveria ser
obrigação da gente aqui, que deveria ser obrigação
da gente, combinados com a Justiça e com o Executivo. O Brasil volta a ser, no noticiário internacional, um
País onde índio é assassinado. E ninguém lá fora vai
querer saber se estava se defendendo a propriedade
de produtores ou se estava se defendendo o direito
dos índios. Nós passamos uma péssima ideia do que
é o Brasil de hoje, e o triste é que essa péssima ideia
não está muito distante da realidade. É um País onde
as coisas estão bem, mas não estão indo bem. E, se
nós não despertarmos para esse risco e ficarmos na
euforia de que temos uma moeda forte, de que vamos
fazer Copa, vamos fazer Olimpíadas, o PIB é pequeno, mas o emprego é alto; o consumo já não cresce
tanto, mas cresceu muito; a população já não passa
fome, mas ganha apenas de R$70,00 a R$170,00 por
mês de Bolsa Família. Se nós não despertarmos para
a realidade e continuarmos na euforia, nós podemos
facilmente prever que o futuro não vai ser tão bom. Eu
espero que esse fato ajude a despertar não apenas para
o problema indígena e para o problema dos produtores
agrícolas da região, mas também para a necessidade
de o Brasil saber para onde quer ir, não amanhã, não
em 2014, como todos os jornais falam, não em 2016,
de Olimpíadas, mas como vai ser em 2030, em 2050.
Se não fizermos isso, não estamos cumprindo nossas
obrigações com nossos filhos e netos.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Muito obrigado a V. Exª.
Concedo, com muito prazer, aparte ao eminente
Senador Rodrigo, futuro Governador do Distrito Federal.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Muito obrigado, Senador Ruben Figueiró, pela confiança. Eu quero também me manifestar sobre o tema que
V. Exª traz, cumprimentando-o pelo seu pronunciamento
brilhante, mas dizer que lamento esse episódio triste
da história do nosso País, da morte de um indígena
em conflito de terras em Mato Grosso do Sul. Ainda
recentemente, sob a Presidência do Senador Paim, nós
realizamos uma audiência pública com as comunidades
indígenas, com vários representantes de populações
indígenas que vivem em Mato Grosso do Sul, em que
se manifestou a preocupação com os conflitos, cada
vez mais intensos, entre proprietários de terras e populações indígenas. O que nós lamentamos é que a morte
desse indígena tenha sido causada por um agente do
Estado, por um representante da Polícia Federal, num
processo de desocupação. Mas eu quero registrar que
entendo que o fundamental, para que possamos criar
um ambiente de tranquilidade no Brasil e de respeito à
nossa diversidade cultural, de respeito às populações
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indígenas, é avançar de forma significativa na demarcação das terras indígenas. No ano passado, Senador
Ruben Figueiró, eu tive a oportunidade e a honra de
assistir à cerimônia do Kuarup, no Parque Nacional
do Xingu. E aquele modelo preconizado pelos irmãos
Villas-Bôas, há 50 anos, é o modelo adequado para
que possamos garantir tranqüilidade, para que as populações indígenas possam viver, mantendo sua cultura e suas tradições, e vivendo com qualidade. Esse
é um diferencial que o Brasil precisa aproveitar. Nós
estamos tratando com desprezo e, às vezes, até com
violência uma diversidade cultural fantástica que nós
temos e que é um patrimônio do País. E repito: muitas
vezes, combatem-se os índios, dizendo que uma determinada comunidade indígena precisa de determinada quantidade de terras para manter sua cultura, mas
dizem que é muita terra para pouco índio. No entanto,
não fazemos o mesmo pensamento quando vemos
grandes produtores rurais, um só produtor rural ter
uma quantidade enorme de terra, muitas vezes maior
do que a terra dedicada a toda comunidade indígena,
o que poderia nos dar o direito de dizer também que é
muita terra para pouco branco. O que nós precisamos,
na verdade, é garantir uma política de demarcação de
terras efetiva. Aquelas terras que foram distribuídas a
produtores rurais em função de programas federais,
eu defendo que os produtores sejam indenizados,
mas o que é importante é garantir a terra, com tranquilidade, para que as populações indígenas possam
viver e manter sua cultura. Isso deveria ser tratado no
Brasil como uma questão da maior importância para o
nosso novo modelo de desenvolvimento, aproveitando
toda a diversidade cultural, que é uma grande riqueza
deste País. Quero aqui manifestar meus sentimentos
a todo o povo terena pela morte de um índio terena
nesse último dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Ruben Figueiró, antes que V. Exª responda,
permita-me apenas um aparte, que eu já farei. V. Exª,
então, responderá e encerrará seu pronunciamento. De
fato, o Senador Rodrigo Rollemberg tem toda razão.
Nós fizemos uma audiência pública – o Senador Cristovam deve ter passado por lá também – exatamente
com essa preocupação. Por isso, alguém fala aí em
seu texto como morte anunciada. Todos nós sabíamos
que isso poderia acontecer. Nós defendemos, à época
– e foi feita até uma emenda ao orçamento –, que os
agricultores daquelas terras, com as devidas benfeitorias, e que estavam lá produzindo, fossem indenizados. Nada foi feito e o resultado, infelizmente, é esse
lamentável... Mais uma vez, a parte mais fraca perde:
o índio, que foi, novamente e lamentavelmente, assassinado. Lamento e entendo sua posição como sendo a
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nossa. Indenize-se a quem de direito e demarquem a
terra da população indígena conforme manda a Constituição e os próprios dados levantados pelo Ministério
da Reforma Agrária e pelo próprio MDA.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.)
– É evidente, Sr. Presidente, meus nobres aparteantes, Senador Cristovam Buarque e Senador Rodrigo
Rollemberg, que entendo a posição de V. Exªs, que
não é diferente da minha, e a louvo. Eu não gostaria
de me alongar muito na questão, mas quero dizer que,
talvez, entre todos os que estão aqui, o único que tem
sangue terena sou eu. Então, estou com o coração
partido porque irmãos de origem sofreram com esses
episódios. Mas não foi sem um alerta, inclusive, dos
produtores rurais.
Como afirmei na nota que expedi, por várias
vezes a Bancada Federal esteve com a Srª Ministra
Gleisi Hoffmann e com o Ministro da Justiça alertando
sobre a situação. Eles foram ponderados. Disseram
que iriam tomar providências, como fizeram com relação ao seu Estado e ao Estado do Paraná. Agora, o
que se cumpriu foi uma decisão da Justiça. A Polícia
Federal e a polícia do Estado, acionadas pela Federal, tiveram que cumprir com pesar, não resta a menor
dúvida, uma decisão.
Mas o que gostaria de dizer é que essa questão
não vem de hoje. Eu posso afirmar a V. Exªs que ela
vem desde que o Barão de Antonina, no século XIX,
assumiu a responsabilidade de uma grande área de
terras de Mato Grosso do Sul. Não podendo cumprir o
que havia prometido, devolveu essas terras ao Estado
e o Estado as vendeu, no curso do tempo, aos proprietários rurais. Todos os produtores rurais que lá estão
e alguns que estão reclamando o direito de domínio e
de posse da terra tiveram seus títulos expedidos pelo
Estado, com a garantia do Estado.
Quero esclarecer especificamente o caso da fazenda Buriti, que alguns chamam de aldeia Buriti. Essas terras foram consideradas pela Justiça como área
não indígena. E, em respeito à Constituição Federal,
nos seus arts. 231 e 232, que é o marco temporal de
posse, a Justiça considerou-as como de propriedade
legítima do atual proprietário , Sr. Ricardo Bacha. Isso
foi o que ocorreu.
O que nós desejamos? É o que V. Exªs desejam:
que se estabeleça uma regra com relação ao problema,
que assegure aos índios o direito inalienável e tradicional que eles têm pela terra. Mas que fosse respeitado,
também, o direito dos proprietários.
Lá no meu Estado, Senador Rollemberg, não
existem latifundiários. Existem, em grande maioria,
pequenos produtores rurais, como é o caso do Sr. Ricardo Bacha, que tem 500 hectares, em uma área de
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17 mil hectares, em que as propriedades foram consideradas regularizadas pelo Estado, e não indígenas.
Eu, sinceramente, me somo aos sentimentos dos
senhores, que, por razões doutrinárias e ideológicas,
defendem o direito do índio de participar da nossa comunidade, mas os brancos também o têm.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Então, o que espero é que a Presidência da República,
através de seus órgãos maiores, estabeleça, imediatamente, o seu objetivo com relação à demarcação de
terras e – como foi dito na última reunião com a Srª
Ministra Gleisi Hoffmann – indenize essas terras pagando as benfeitorias e o valor da terra nua. A responsabilidade é do Estado, não do produtor rural. E não
é justo que ele não possa, amanhã, com os recursos
que obtiver do Estado, comprar outra área e produzir,
em favor do País, como está fazendo agora, possibilitando que o Brasil não fique desmoralizado perante a
comunidade internacional, com um PIB irrisório, como,
infelizmente, poderá acontecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela manifestação
de V. Exª, mas antes...
(Interrupção do som.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.)
– ... não posso deixar de conceder um aparte ao meu
eminente amigo e grande educador, Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Eu peço desculpas...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS. Fazendo soar a campainha.) – Peço um pouco de
brevidade, porque o Sr. Aloysio Nunes está com um
compromisso. Já cedi o meu lugar para ele.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Eu
também tenho um compromisso. Mas é só para dizer,
mais uma vez: parece mania, mas a solução está na
educação dos filhos dos proprietários de terra, juntamente com a educação dos filhos dos índios. Quando
a gente vê uma escola só, igual, em idioma indígena,
quando quiserem, até para os filhos dos proprietários também, como segundo, terceiro idioma; quando
os índios tiverem a oportunidade de estudar porque
querem, e vão querer... Não adianta. Acho que é uma
perda para a humanidade cada vez que desaparece
uma civilização, mesmo aquelas que a gente chama
de primitivas. Mas é um direito deles vir para o desenvolvimento, com todas as maldades e perversidades
do desenvolvimento, abandonando toda a harmonia
que eles têm com a floresta...
(Interrupção do som.)
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Mas é uma tendência. Então, é dar escola às crianças
indígenas, iguais às escolas dos filhos dos proprietários,
para que essas crianças, educadas, façam a escolha,
façam a opção, como cidadãos brasileiros, como indígenas, como há cidadão brasileiro de origem portuguesa,
de origem africana. Respeitando as características dos
negros, como a gente faz, respeitaremos as características dos índios. Eles têm que ter a chance, a oportunidade. Hoje a gente não está dando a oportunidade.
Aí só lhes resta a terra, a floresta, ou o cerrado para
que sobrevivam. E aí só lhes resta esta luta, que não
é boa para ninguém, porque é uma luta fratricida; são
pequenos proprietários, muitas vezes. É a educação
que vai fazer com que este País se encontre cada um
de seus grupos (Fora do microfone.) sociais.
(Interrupção do som.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSB – SE) –
Sr. Presidente, concluo o meu pronunciamento com o
belo, esclarecedor e elucidativo aparte do eminente
Senador Cristovam Buarque.
Muito obrigado a V. Exª e aos meus ilustres pares aqui presentes.
Durante o discurso do Sr. Ruben Figueiró, o
Sr. Cristovam Buarque deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Ruben Figueiró, V. Exª
usou em torno de 50 minutos, mas é uma demonstração de que esta Casa ficou muito preocupada com o
que aconteceu, que culminou com a morte, como eu
digo sempre, da parte mais fraca, que foi do líder dos
povos indígenas.
Senador Rodrigo Rollemberg.
Em seguida, Senador Cristovam e Senador Aloysio Nunes.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu nem
esperava, Sr. Presidente, usar a tribuna na manhã de
hoje, mas eu, ontem, tive a oportunidade de participar
da celebração de Corpus Christi na Esplanada, e eu,
como brasiliense, fiquei tão indignado com o descaso
do Governo do Distrito Federal, com o abandono que
nossa cidade vem sofrendo, que resolvi subir à tribuna
para fazer esta denúncia.
Eu convido os Senadores desta Casa para, quando estiverem saindo do Senado hoje, passarem pela
Esplanada dos Ministérios e observarem a situação
da Esplanada dos Ministérios. Nós temos, Senador
Cristovam Buarque, mais de 50 montes de entulhos
na Esplanada dos Ministérios, pedaços de grama, de

801

Junho de 2013

terra, que foram retirados para a construção da ciclovia
e que estão há dias, há semanas .
Mas, Senador Paulo Paim, ontem, com a celebração de Corpus Christi, uma das maiores celebrações da Igreja Católica no Brasil e no Distrito Federal,
estimava-se a participação em torno de 80 mil pessoas.
Tivemos um público menor em função da chuva fora
de época que caiu em Brasília, mas eu, sinceramente,
não acreditei quando cheguei à Esplanada dos Ministérios e encontrei aquele monte de entulho, literalmente,
compartilhando, dividindo os lugares com as pessoas
que foram assistir ao Corpus Christi.
O que é mais lamentável, Senador Paulo Paim, é
que duas ou três horas de alguns caminhões caçamba, alguns caminhões basculante, retirariam aquele
entulho dali e deixariam a Esplanada limpa de entulho,
embora, ainda assim, estivesse muito mal tratada. Mas
não. A incompetência do Governo do Distrito Federal,
o descaso do Governo do Distrito Federal é tão grande
que ainda estava lá o entulho. Eu tive a oportunidade
de fotografar quando vim, agora cedo, e postei no Facebook, para mostrar para as pessoas o descaso do
Governo do Distrito Federal. E parece que agora, a
partir dessa denúncia, os primeiros caminhões estão
lá, depois da celebração, para retirar o entulho.
Mas é isso que estamos vendo. Isso está virando
rotina no Governo do Distrito Federal. Há uma sensação na cidade de que falta governo, de que falta alguém para andar na cidade, olhar as coisas da cidade
e dela cuidar.
Na semana passada, tivemos o primeiro jogo
teste no Estádio de Brasília, estádio que, conforme
a imprensa tem anunciado, é o mais caro do mundo,
custou R$1,6 bilhão. As pessoas estão comentando
que o Estádio ficou bonito. E não poderia ser diferente,
Senador Paulo Paim. Depois de usar, Senador Cristovam, R$1,6 bilhão, não poderíamos ter um estádio feio.
Tivemos, no primeiro jogo, duas equipes de torcidas
grandes no Brasil, Flamengo e Santos, e uma indignação enorme da população com o preço dos ingressos,
que variaram de R$160,00 a R$400,00, além de filas
enormes para comprar esses ingressos.
Qual não foi a nossa surpresa quando veio a
notícia de que o Governo do Distrito Federal recebeu
pelo aluguel do espaço míseros R$4.000,00, Senador
Cristovam Buarque. Um governo que colocou uma megaestrutura para o evento, com helicópteros circulando
o tempo todo, com milhares de policiais, centenas de
viaturas, ou seja, um aparato enorme do Governo do
Distrito Federal, e o Governo do Distrito Federal abre
mão das suas taxas. E abre mão em benefício de quem,
Senador Paulo Paim?
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O Santos recebeu R$800 mil; a Federação Paulista, R$200 mil; a Federação Brasiliense, R$350 mil;
e uma empresa privada, Senador Cristovam – uma
única empresa privada, uma empresa criada no ano
passado, aberta com o capital de R$100 mil –, faturou
em apenas um jogo, à custa dos torcedores do Flamengo e do Santos, dos cidadãos brasilienses, mais
de R$5,5 milhões.
Será que foi para isso, Senador Paulo Paim, prezados Senadores, que o Distrito Federal gastou R$1,6
bilhão? Para que a população da cidade fosse extorquida – porque foi literalmente extorquida – para beneficiar uma empresa privada? Quais são as ligações
dessa empresa privada? Quem é que está ganhando?
Porque alguém, certamente, está ganhando de forma
ilícita, num processo em que, em apenas um jogo, o
Distrito Federal abre mão das suas taxas, coloca à
disposição um aparato milionário e não recebe nada,
enquanto a empresa recebe mais de R$5,5 milhões.
Eu gostaria, Senador Cristovam, que a mesma
beleza, a mesma qualidade que se tem no estádio de
Brasília nós tivéssemos nos nossos hospitais, nas nossas escolas, na nossa segurança pública.
Portanto, Senador Paulo Paim, eu, como disse,
não planejava usar a tribuna, mas eu vim aqui para
manifestar a minha indignação com a forma como
as coisas estão acontecendo – ou não estão acontecendo – no Distrito Federal, com descaso absoluto
do Governo. Este mesmo Governo que mostrou esse
descaso em relação à Esplanada, esse descaso em
relação ao jogo.
Os jornais estão falando esta semana, Senador
Cristovam, do superfaturamento nos eventos culturais.
Isso já circulava isso na cidade. Um artista é contratado
pelo dobro, pelo triplo do preço e é obrigado a devolver
dinheiro para, com esse dinheiro, contratar a estrutura
do show, palco, luz, som. Agora, quem controla isso?
Um artista recebe o dobro do seu cachê, o triplo do
seu cachê e tem que devolver aquele dinheiro? Quem
é que recebe esse dinheiro? Quem é que contrata palco? Quem é que contrata som? Quem é que contrata
luz? Quais são as empresas que estão sendo contratadas? Isto já está começando a ser veiculado pela
imprensa, está sendo investigado pela Polícia Federal.
Tivemos, agora, também, na semana passada,
mais uma denúncia, de que o Secretário de Habitação,
a sua parenta, a sua irmã é Secretária de uma cooperativa habitacional vem coordenando diversos projetos
habitacionais no Distrito Federal.
É assim, é assim, lamentavelmente, é assim que
está funcionando o Governo do Distrito Federal. E ouço
o Senador Cristovam Buarque.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Cristovam, antes de V. Exª usar a palavra,
permita-me que eu só anuncie que estão nos visitando aqui, da Universidade de Cuiabá, Mato Grosso, os
estudantes de Arquitetura, de nível superior.
Sejam bem-vindos! É bom para vocês e outros
convidados que estão aqui – alguns já me abanaram,
devem conhecer mais ou menos o meu trabalho, e
vocês também vão me abanar, tenho certeza disso,
e vão abanar para os Senadores – dizer que está falando, no momento, o Senador Rodrigo Rollemberg,
grande Senador do DF; o Senador Cristovam Buarque
fará, em seguida, um aparte, ele já foi governador e
é Senador; está conosco também o Senador Aloysio
Nunes, Senador de São Paulo, e o Senador Ruben Figueiró, Senador do Mato Grosso do Sul. Essa é uma
demonstração de que, numa sexta-feira, depois de um
feriado, embora muitos digam que não, o Congresso
trabalha, sim, e vocês são testemunhas.
Assistam o pronunciamento desse jovem e competente Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Rodrigo, eu fico, em primeiro lugar, pessoalmente, muito feliz pelo tema da sua fala, porque me
libera de falar sobre esse assunto e poder falar sobre
a economia brasileira. Eu fico representado pelo senhor como sendo Senador de Brasília. Mas, aproveito
para dizer, também, da minha indignação. Ontem, eu
fui à Ceilândia e fui ao Gama, e a gente percebe que
o que está acontecendo aqui de descaso, Senador
Paim, acontece também de descaso nas outras cidades.
Claro que, sobretudo no caminho do Gama, a gente
percebe obras, obra de uma estrada, obra que parece
ser do VLT, mas não me ficou claro. Há um descaso,
além de obras. E essas obras no caminho errado. O
caminho certo não é a gente construir mais estrada,
mas, sim, melhorar o transporte público, e isso o Governo do Distrito Federal, que prometeu que ia fazer,
não está conseguindo, por trapalhadas nas licitações
que fazem para escolher as novas empresas. Por uma
intervenção atrapalhada, já faz meses, uma empresa
de ônibus, que ninguém viu o resultado ainda, que não
melhorou o transporte nos corredores por onde passam
esses ônibus hoje, de uma empresa sob o controle do
governo e não mais do empresário. Além disso, obras
faraônicas como essa do Estádio. Eu me pergunto, às
vezes, como é possível o povo brasiliense estar tão
feliz – parece que muita gente está – com o novo estádio, pela sua beleza que realmente tem, pela grandiosidade que tem. Eu me pergunto como eles podem
estar assim. Se eles fizessem a conta de que aquilo foi
construído com R$800,00 de cada brasiliense, desde
crianças recém-nascidas até adultos de maior idade.

MAIO DE 2013

31676 Sábado 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Se contarmos só os adultos, cada brasiliense colocou
ali R$1.500,00 do bolso. Porque se saiu do governo
para ali, em vez de ir para outras coisas, como saúde,
segurança, nós que pagamos impostos teríamos nos
beneficiado. Nós pagamos, os adultos, os contribuintes
R$1.500,00 cada um por aquele estádio, sem sermos
consultados. É bem capaz de, se fôssemos consultados, que disséssemos: “Construa, mas não precisa ser
grandioso como esse, não precisa custar tão caro. Nós
queremos fiscalizar para onde foi esse dinheiro”. Não
entendo como o Governador Eduardo Campos consegue construir um estádio por um terço desse valor,
mesmo que de tamanho menor. Mas Brasília poderia
ter um estádio do tamanho, no máximo, do estádio
de Pernambuco, da Arena Pernambuco. Por que teve
que ser deste tamanho? Talvez por ser pernambucano
eu diga que lá há times com mais tradição, com mais
torcedores do que aqui em Brasília. Lá os estádios
enchem. Aqui a gente sabe que não acontece isso,
salvo quando vem Flamengo, quando vem Santos jogar aqui. E retomo a ideia dos R$4 mil. Eu fiz as contas enquanto o senhor falava. Cobrando R$4 mil por
cada evento e se tivéssemos um evento como Santos
e Flamengo por semana, nós precisaríamos de oito
mil anos para recuperar R$1,6 bilhão. Vou dizer como
foram feitas as contas: R$1,6 bilhão dividido por R$4
mil; são R$400 mil divididos por 50 semanas, tirando
duas, para facilitar a conta. O que dá oito mil anos.
Não faz sentido! Não faz absolutamente sentido! Se o
dinheiro da arrecadação fosse para o governo é como
se estivéssemos cobrando duas vezes do contribuinte:
uma que ele já contribuiu para a construção e outra
que ele contribui para assistir ao jogo. Mas pelo menos
ele está usufruindo do jogo e está dando o dinheiro
de volta. Mas nem isso a gente está recebendo. E se
esse custou R$4 mil, como vão conseguir cobrar mais
de um grande evento evangélico ou católico? Consideremos a missa de ontem, de corpus Christi. Imagine
que se decida fazer dentro do estádio, em vez de ser
na Esplanada, por alguma razão. Quem vai cobrar da
Igreja Católica mais do que se cobrou de um agente
esportivo? Não há como. A tendência é ficar marcado
isso. Então, é, sim, um estádio maior do que precisaria
o Distrito Federal, mesmo considerando a Copa das
Confederações e a Copa do Mundo, e mais luxuoso do
que seria necessário, de acordo com as regras que a
FIFA, ditatorialmente, nos impõe. Isso é mais uma prova de que nós estamos não no novo caminho – como
o senhor e eu lutamos para eleger esse governador
–, mas no caminho errado! Não é sequer no caminho
antigo, no caminho velho, é no caminho velho. Isso
exige de todos nós, que somos líderes nesta cidade
e temos obrigação disso, tomarmos posição, como o
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senhor tomou, e tentarmos corrigir todos esses erros
que estão sendo cometidos a partir de 2015.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque. V.
Exª traz uma contribuição importante ao mostrar que
vários Estados brasileiros, como Pernambuco e Bahia,
construíram suas arenas, bonitas e elogiadas, por um
terço do preço. E são Estados que têm uma tradição
no futebol. Não estou aqui questionando a construção
ou a reforma do estádio. Acho importante recebermos
a Copa, embora ache que Brasília não esteja aproveitando o legado que a Copa poderia deixar. Não vejo
obras relevantes de infraestrutura turística ou de mobilidade urbana.
É importante registrar que o VLT foi a primeira
obra de mobilidade urbana a ser retirada da matriz de
responsabilidade da Copa do Mundo. Não vejo esforço
algum de qualificação profissional. Portanto, corremos
o risco de gastar uma fortuna na construção de um estádio sem ter um legado posterior à Copa do Mundo.
Agora, o que se discute é utilizar R$1,6 bilhão em
detrimento de recursos, de investimentos que precisam
ser feitos na saúde do Distrito Federal, na segurança
pública do Distrito Federal, na educação do Distrito Federal. E o descaso com que o governo vem tratando a
cidade em suas diversas manifestações.
V. Exª referiu que foi ontem ao Gama e à Ceilândia. Eu sugiro, Senador Cristovam, que na próxima
vez em que o senhor for à Ceilândia, se é que não fez
isso ontem, que visite o Sol Nascente e o Pôr do Sol,
para ver o abandono ao qual a população do Distrito
Federal está submetida em função do descaso do Governo do Distrito Federal.
Eu disse que a Esplanada, nesse momento, é a
expressão do que está acontecendo no Distrito Federal. Essa área central de Brasília está completamente
abandonada; há, pelo menos, 50 montes de entulho
na Esplanada dos Ministérios, e isso faz quase 30
dias, desde o início da construção dessa ciclovia que
está aí. Parece que não há ninguém do governo que
anda, que sai, para ligar para o SLU, para a Novacap
e falar: “Olha traga um caminhão basculante aqui, uma
pá carregadeira e tira isso”, que é uma questão muito
simples de fazer. Mas está ali demonstrando a total falta
de sensibilidade e de compromisso desse governo, de
desrespeito, desrespeito com a população, desrespeito
com o patrimônio cultural, desrespeito com a Igreja Católica, que teve que fazer a sua celebração ontem – as
pessoas, os fiéis que foram lá prestigiar a celebração
de corpus Christi tiveram que dividir os seus espaços
literalmente com montes de entulho.
E ouço mais uma vez o Senador Cristovam.
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
É que o senhor falou em legado da Copa. Primeiro,
eu ouço em todos os lugares: a Copa vai deixar um
legado. É verdade que vai deixar um legado de apresentação do Brasil ao mundo, os outros, estradas, aeroportos, a gente podia fazer sem a Copa. Se a FIFA
não financia, se o dinheiro não vem de fora, por que
a gente não decidiu fazer tudo isso antes mesmo da
ideia da Copa? Mesmo assim, aproveitemos, já que
não havia um pretexto para fazer, porque o povo não
importa, mas sim a FIFA, para fazer legado. E, aí, eu
sugeri ao Governador Agnelo, durante a campanha
eleitoral, que um legado que eu gostaria de vê-lo deixar aqui, Senador Paim, seria um esforço, que não é
complicado, na abertura da Copa, em frente ao aeroporto de Brasília, para que houvesse uma placa bem
grande inscrita: você está entrando em território livre
do analfabetismo. Isso seria um legado. Não deveria
precisar da Copa, mas isso seria um legado. Custaria R$12 milhões fazer isso, R$12 milhões! O outro a
gente mede bilhão. R$12 milhões fazer isso em quatro
anos, que seria o tempo que duraria. Não vamos poder
deixar, porque os 40 mil analfabetos que o Brasil tem
no Distrito Federal, que é pouco, vão ficar reduzidos
talvez a 30 mil em 2014, mas não zerado, como seria
perfeitamente possível de se fazer. Esse seria um belo
legado. Triste dizer que foi preciso uma Copa para justificar isso, mas, pelo menos, poderia dizer: graças à
Copa, se fez isso. Mas nem esse legado nós vamos ter.
O que teremos de legado é o belíssimo jardim, que era
o ponto de entrada do Distrito Federal para quem sai
do aeroporto, belíssimo jardim de 50 anos destruído,
desfeito, desaparecido. Este vai ser um dos legados
que a gente vai deixar aqui: a marca da destruição de
um belo jardim.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Senador Cristovam, a sensação que tenho é
que o Governador Agnelo limita o seu raio de ação ali
do Palácio do Buriti até o Estádio de Brasília, porque
só vemos atenção, por parte do Governo do Distrito
Federal, ao estádio. Ali as coisas estão bem cuidadas.
O Governador fala muito do estádio. Mas, saindo dali,
daquele círculo, que deve dar uns dois quilômetros,
entre o Palácio do buriti e o raio que circunda o Estádio
Nacional de Brasília, o Estádio Mané Garrincha... Até
o nome quiseram retirar. Até o nome de Mané Garrincha o Governo do Distrito Federal, submetendo-se à
FIFA, quis retirar.
A sensação que tenho, Senador Paulo Paim, é
que o Governador Agnelo não se desloca para além
do estádio, não consegue ver o abandono do Distrito
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Federal para além do estádio, porque, infelizmente, o
Governo do Distrito Federal só tem olhos para o estádio e para a Copa. A saúde, a segurança, a educação,
a população do Distrito Federal, na visão do Governo
do Distrito Federal, do Governador Agnelo, isso está
em terceiro, quarto, quinto, infinitésimo plano. Essa é
a verdade.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem. Esse foi o Senador Rodrigo Rollemberg, que faz uma análise da situação do Governo do
Distrito Federal.
Passamos a palavra, de imediato, ao Senador
Cristovam Buarque; em seguida, ao Senador Aloysio
Nunes. (Pausa.)
Passamos a palavra, por permuta, ao Senador
Aloysio Nunes e, em seguida, ao Senador Cristovam
Buarque. (Pausa.)
Foi mantida a inscrição original. O Senador Cristovam Buarque está com a palavra.
Estão conosco aqui, é bom lembrar, além do Senador Ruben Figueiró, os Senadores Rodrigo Rollemberg, Cristovam Buarque, Aloysio Nunes, Pedro Simon
e este que está presidindo, senão vão dizer depois que
eu não estava aqui.
Senador Cristovam, com a palavra.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srs. Senadores, Srªs Senadoras, Senador
Paim, faz pouco menos de dois anos que eu publiquei
este texto com base em um discurso que eu fiz, com a
colaboração de um assessor meu chamado Waldery
Rodrigues Junior. O título é: “A economia está bem,
mas não vai bem.”
Nele, eu listava uma quantidade de pontos que
mostrava que a economia brasileira, apesar de ter
bons indicadores – uma moeda estável e valorizada,
uma taxa de emprego crescente, uma boa situação na
balança comercial –, tinha uma quantidade enorme de
problemas, como dívida pública, endividamento familiar, endividamento das empresas, taxa de juros, etc.
Vão de “a” a “u”.
O último problema da economia brasileira, Senador Paim, chamava-se, no meu texto, o otimismo, a
euforia; a euforia de que tudo estava bem e de que ia
continuar bem para sempre. Nesses últimos dois anos,
lamentavelmente, Senador Figueiró, a realidade está
mostrando que eu tinha razão. Esse documento pode
ser localizado por qualquer um, no site oficial que eu
tenho no Senado.
A gente vê nos noticiários, sobretudo dos últimos
meses, das últimas semanas e dos últimos dias, que
passamos a ter problemas hoje; não mais amanhã.
Entretanto, esses problemas se agravarão, e muito.
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Não é difícil perceber que se adianta, que se avizinha
um quadro muito negativo para a economia brasileira.
Não é difícil perceber isso.
Bastaria, em primeiro lugar, olhar para os outros
países que tinham a euforia, que tinham a situação maravilhosa, e que não perceberam riscos, e hoje estão
sofrendo, como se sofre hoje na Europa e nos Estados
Unidos. Eles não perceberam, eles não quiseram ver. A
euforia tomou conta da Espanha, que comprava hotéis
inteiros no Nordeste brasileiro para os seus cidadãos e
cidadãs; a Grécia caiu na euforia e passou a comprar o
que podia no mundo inteiro, endividando-se, inclusive
fazendo esses dois países Copa do Mundo ou Olimpíada. Pode ser pura coincidência, mas houve uma
Olimpíada na Grécia, e houve uma Copa na Espanha.
Pois bem, a euforia impediu que esses países
tomassem as medidas corretas no tempo certo. E a
realidade é que, quando essas medidas vão ser enfrentadas, a situação fica desesperadora. Essa é a
palavra. Não podemos deixar que o Brasil caia numa
situação desesperadora. E isso exige, em primeiro lugar, superar o maior empecilho para sairmos da crise
que se avizinha. Esse maior empecilho não é taxa de
juros, taxa de crescimento, taxa de emprego. Chama-se taxa de euforia, taxa de otimismo, porque a euforia,
Senador Simon, a euforia cega. O pessimismo talvez,
muitas vezes, cega, mas, ao contrário, em geral, dá
para você ficar preocupado e ver as coisas de uma maneira pior do que elas são. Mas a euforia, aí, sim, que
é um problema, porque a euforia cega, não deixando
ver o que está na frente. E o que está na frente – e é
isso que me preocupa muito – é que não se vê que a
crise brasileira é sistêmica, é de um sistema inteiro.
O Ministério da Fazenda, o Governo brasileiro e
a maior parte de nós e dos analistas vemos os problemas como se fossem separados – taxa de juros, vamos
enfrentá-la; taxa de emprego, vamos enfrentá-la; taxa
de poupança, vamos enfrentá-la –, sem perceber que
cada solução para um problema desses agrava outros
no futuro. Daí o desastre dos pacotes, porque pacote
busca um item.
Tomemos um deles, o primeiro e mais conhecido deles, que tem sido a meta do Governo – e é um
problema com dois componentes. Primeiro, a ideia de
que o crescimento vem do consumo – e é verdade –,
mas não se percebe que o crescimento de hoje vem do
consumo de hoje, mas o crescimento de amanhã vem
da poupança de hoje. Então, cada vez que se gasta
um real no consumo, você deixou de gastar um real na
poupança. Assim, Senador Aloysio, eles não percebem
que o consumo de hoje, que é base do crescimento,
não será possível no futuro sem poupança. Aí, vêm os
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incentivos do consumo; aí, a poupança se retrai, e a
gente não vai ter consumo mais adiante.
Mas outro problema é que esse incentivo ao consumo sacrificando a poupança vem por meio de desonerações, que é uma maravilha no presente. Quem
não quer comprar um carro mais barato? Quem não
quer pagar menos na conta de luz? Para o presente,
é uma dádiva. Serve para o consumo e serve também
para melhorar a qualidade de vida. Mas, no futuro, essas desonerações feitas da maneira como são feitas,
sem uma análise cuidadosa das implicações disso nas
contas do Governo, vão significar quebra na receita. É
óbvio, é aritmética.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Bomba- relógio.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Aí, vira uma bomba-relógio, como o Senador
Aloysio está dizendo. É uma bomba-relógio. Na verdade, cada uma das decisões que a gente toma são
bombas-relógios travestidas de presentes, ou presente de grego, como se diz. São pacotes embrulhados
com papel muito charmoso, mas dentro carrega uma
bomba, se nós não virmos a crise do sistema inteiro
e formos desarmando as bombas em vez de fazê-las
como nós estamos fazendo.
No período 2011/2013, nós tivemos dez medidas
ligadas a desonerações de impostos. Somem isso e
deve dar uma quantidade razoável de sacrifício de receita da parte do Governo. Isso vai pressionar a inflação, isso vai pressionar o aumento da dívida pública
para poder pagar os gastos que estão comprometidos
e que a receita não vai permitir.
A desoneração traz todas as vantagens que nos
parecem corretas, mas, por exemplo, diminui um ponto
fundamental para o futuro, a competitividade. Ao desonerar o preço de um automóvel, nós estamos, de
certa maneira, incentivando as empresas que não são
competitivas, que precisam de redução de impostos, a
continuarem no mercado. É bom hoje? É! É bom amanhã? Não é bom amanhã porque quebra o incentivo
que deveríamos dar à competitividade.
O caso da energia. Claro que é positivo reduzir
a conta de luz, mas vamos reduzir a quantidade de dinheiro que poderia ser investido no desenvolvimento
de mais energia para o futuro. Aí se diz: “Mas vamos
sacrificar os pobres”. Façamos uma tarifa especial para
eles. Além disso, o mundo está entrando num tempo
de redução de consumo de energia como objetivo. Ao
desonerar, nós estamos incentivando o aumento do
consumo.
E, ao colocar essa posição, recebi uma crítica,
um desses dias, de um cidadão que dizia: “Esse Cristovam não quer que pobre tenha ar-condicionado” E eu
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respondi: “Quero sim! Por isso, você devia emprestar o
seu a um pobre durante um ano, depois ele empresta
a você, porque os dois terem não vai haver como. O
que vocês querem é prometer o impossível, que todos
vão ter. Não há energia para isso”.
O que eu sou contra é que só nós privilegiados
tenhamos. O mesmo vale para o automóvel. Não vai
dar para todo mundo ter um automóvel na rua. Talvez
tenha que fazer rodízio de dono de automóvel e não
mais rodízio de quem usa num dia ou no outro. Mas não
vamos mentir. Há restrições ao consumo de energia. E
a desoneração vai no sentido... (Desculpe, Senador.)
A euforia aí fora é tão grande que está atrapalhando
minha fala!
Pois bem, o aumento do consumo, por exemplo,
que é fundamental para a gente ter o crescimento, aumenta o endividamento das famílias. Em abril de 2013,
o percentual de famílias que declaravam ter algum tipo
de dívida aumentou para 63,9%. É muito! Sessenta e
três por cento das pessoas dizem que têm dívidas. E,
se diz que tem dívida, tem; e gente que diz que não
tem, em geral pode ter também. Em março, havia sido
61,2%, e, em abril de 2012, 56,8%. Esse é o maior
patamar desde julho de 2011, segundo pesquisas da
Confederação Nacional do Comércio. E o número de
inadimplentes cresceu também. O total de famílias com
contas em atraso somou 21,5% neste mês, ante 19,5%
em março. Ou seja, cresceu de 19,5% para 21,5%.
Essa é a consequência negativa do aumento do
consumo. Há um lado maravilhoso, maravilhosamente bom, mas há um lado negativo. Além disso, como
diz hoje um analista no jornal, o aumento no consumo
permite a dinâmica do crescimento em um primeiro
momento. Mas, como ele diz, ninguém fica trocando de
geladeira todo mês, todo ano. Então, isso vai empacar.
Mas quer ver o que aconteceria? Consumo que
todo ano se renovaria? De alta tecnologia, de computador, porque esse você renova todos os anos; de equipamentos médicos – os médicos trocam todos os anos.
Mas isso a gente não produz. Essa competitividade a
gente não tem, a competitividade da invenção de novos
produtos. Nós conseguimos, graças à desoneração, a
competitividade da redução do preço dos produtos velhos, tradicionais, mas não de novos produtos.
A taxa de câmbio. É claro que a taxa de câmbio,
como está, dificulta as exportações. É um entrave à
nossa economia. Mas desvalorizar o real hoje ficou
praticamente impossível, porque isso gerará uma pressão inflacionária muito forte. Vejam como há uma troca
entre uma coisa que a gente faz e a que acontece. A
gente busca algo, fazendo uma coisa, consegue, mas
vem outra pior, ou igual. Os americanos chamam isso
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de trade-off. É o que você paga para fazer alguma
coisa. É o que você perde para adquirir alguma coisa.
A taxa de câmbio é um problema, porque ela
pode aumentar a exportação, mas vai pressionar a
inflação, sobretudo numa economia aberta como é a
nossa. O único jeito de a gente desvalorizar a moeda,
para exportar mais e não ter problema de inflação, é
começar a produzir aqui dentro o que a gente importa.
É impossível isso, na economia aberta do mundo de
hoje, se não tratarmos no longo prazo.
O PIB social, econômico, ecológico, a taxa de
juros, tudo isso tem que ser analisado conjuntamente. Nós não podemos continuar tratando a economia
brasileira como a soma de pacotes, mas, sim, como
um todo que a gente possa analisar, vendo como agir,
nos diversos aspectos, de forma combinada, para que,
no futuro, dê certo. E aí, Senador, o que a euforia mais
complica é o fato de perder-se a perspectiva de longo
prazo. Nós ficamos tão contentes com o presente que
não queremos construir o futuro. Essa talvez seja a
maior tragédia da economia brasileira hoje.
Eu botei uma mensagem como esta ontem no
tal do Twitter: “A euforia cega”. E alguém respondeu,
dizendo: “Caramba, eu estou tão bem hoje. Não me
tire o prazer”. Eu respondi, dizendo: “Está vendo? Eu
tenho razão. A euforia cega”. Você está bem hoje por
uma taxa de câmbio que sacrifica as exportações brasileiras e lhe permite comprar importados e ir para o
exterior, mas isso não se mantém por muito tempo,
como não se manteve nos outros países. Os outros
países da Europa tiveram um complicador que mostra
bem essa realidade: o complicador de a moeda não
ser nacional. Então, não houve inflação, mas gerou-se
desemprego. Aqui, a gente não vai querer que haja desemprego; então, vai ter que sacrificar a moeda. Tudo
isso pode ser evitado se for feita uma política de longo prazo, bem sintonizada, com muito discurso, analisando cada item, cada problema. Mas a gente não vê
essa preocupação.
Qual foi a declaração ontem do Ministro Mantega,
diante do PIB que desestimulou todo mundo, que mostrou a todo mundo a crise? Ele disse que está melhor
do que ele esperava ou que está muito bom. Ele disse
uma frase desse tipo. O presidente do BNDES olhou
o único item positivo, que foi o aumento de 4% nos investimentos, mesmo assim faltando a gente analisar
onde foi feito esse investimento.
Esse investimento foi feito no setor de máquinas
de produção, que é o que gerará amanhã o aumento da produção quando os empresários dos bens de
consumo comprarem esses bens de capital; foi no setor de alta tecnologia ou foi apenas para aumentar a
produção de commodities. É completamente diferen-
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te se foi para uma coisa ou outra. Eles estão vendo o
agregado de 4%.
A taxa de juros. Ontem, aumentaram a taxa de
juros. A maioria não quer que aumente a taxa de juros.
Mas veja como, mais uma vez, é uma questão de um
sistema: se não aumentar a taxa de juros, a inflação
pode sair do controle; se aumentar a taxa de juros,
o consumo não cresce; se o consumo não cresce, o
crescimento não avança.
É preciso sintonizar a taxa de inflação com a taxa
de câmbio com a taxa de crescimento possível com
a taxa de investimento que a gente quer, o que exige
poupança o que, às vezes, exige sacrifício de consumo.
Falta a perspectiva de longo prazo, falta uma perspectiva sistêmica, falta – não o pessimismo – o realismo.
Nós conseguimos ter uma moeda que se chama
real, o que talvez tenha sido a maior conquista do período democrático brasileiro ao lado – eu diria – das
distribuições de renda do Bolsa Escola e do Bolsa Família, mas não caímos na real. Nós temos uma moeda
real, mas não caímos na realidade, no realismo, no
tratamento das coisas como é o real. A grande vantagem do real e da responsabilidade fiscal foi fazer a
gente cair na real de que não poderíamos gastar mais
do que arrecadávamos. Estamos perdendo esse sentimento de realismo em relação aos limites do possível.
Ontem, eu estive em uma cidade aqui em Brasília, Senador Paim, conversando com gente muito
simples. Eu lhes disse uma coisa que eu acho que
vale a pena citar aqui: quando uma dona de casa vai
ao supermercado, se ela comprar o que ela quer, ela
estará sendo autoritária com os filhos ao comprar o
que ela quer e não o que eles querem; se ela consultar
os filhos e o marido ou o marido consultar a mulher,
eles vão ter uma lista tão grande que extrapolará os
limites de sua renda. Qual a saída? Seria ela dizer:
“O limite é este. Agora, vamos conversar como é que
gastaremos.” Esse é o realismo. O Governo brasileiro
não está tendo realismo nem está conversando com
os filhos, com a família.
Já seria hora de o Governo da Presidenta Dilma
e de o Ministro Mantega sentarem-se conosco e ouvirem a todos, especialmente a oposição, pois dela vão
precisar, fortemente, na hora de tomarem as medidas
necessárias, que não serão todas bonitas, simpáticas
nem favoráveis ao presente, porque a gente vai ter que
ter uma troca entre o futuro e o presente.
Eu mostro como isso começa a abalar ao ver a
expectativa do consumidor brasileiro. Nós temos uma
posição na expectativa do consumo brasileiro que ainda passa um otimismo maior, a meu ver, do que a realidade. O papel deste Congresso é mostrar à opinião
pública que essa expectativa não é compatível com
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o que se prevê e, mesmo assim, ela vinha caindo e
aumentou agora.
Nós temos um aumento, registrado em maio, do
Índice Nacional de Expectativa do Consumidor que se
aproximou do registrado em maio de 2012. Pois bem,
nessa comparação, houve uma pequena queda de
0,4%, mostra como as pessoas ainda estão eufóricas,
apesar de que, adiante, vemos um monstro. Mas não é
o monstro da inflação, só; é o monstro de um sistema
que não está funcionando mais. E um sistema que,
se tudo der certo, sacrifica o meio ambiente, porque,
ao aumentar a produção, voltar o crescimento a 5%,
como a Índia teve neste ano, e caindo dos 8, 9, se a
gente chegar a 5%, tudo dando certo, a gente vai ter
que sacrificar o meio ambiente, que não é levado em
conta no sistema que a gente precisa analisar ao lado
da economia.
Quero resumir, Senador, duas coisas aqui: primeiro, é preciso sair da euforia para enfrentar os riscos adiante. Até se diz: “se não acontecerem, melhor”,
mas temos que estar preparados, temos que evitá-los.
Segundo, é preciso tratar o problema da economia
brasileira como um problema da civilização brasileira,
da sociedade, da economia, da ecologia, da política,
porque vai passar por aqui a saída para essa crise.
E, finalmente, é dizer que está na hora de conversarmos, nós todos, sobre o futuro da economia
brasileira e não só o presente, sobre uma linha para
a economia brasileira e não só pacotes, para uma
proposta de Nação e não só de desonerações como
vem sendo feito.
Por isso, creio que está na hora de conversarmos
todos nós, mas isso tem que partir do Governo. O Governo precisa chamar todos, inclusive os que pensam
diferentemente, aliás, eu diria, especialmente os que
pensam diferentemente do Governo, para discutirmos
que visão é essa que alguns estão tendo, pessimistas
– até para desfazê-la, se nós estamos errados –, e o
que é que nós propomos. Porque não adianta, também,
ficar só analisando e criticando; é preciso propor. Está
na hora de um diálogo nacional para enfrentar essa
crise que, hoje, existe, há indicadores que mostram:
PIB pequeno, taxa de juros crescente, balança comercial deficitária, as contas públicas ameaçadas, a
inflação chegando – chegando, não; a inflação firme,
aí, no nosso calcanhar. Precisamos saber: acabou a
euforia. Caiamos na realidade para podermos enfrentar o futuro, que é ameaçador.
É isso, Sr. Presidente, que lamento dizer, porque
as pessoas não gostam de ouvir discursos deste tipo;
as pessoas gostam de ouvir discursos do oba-oba, da
alegria, da euforia, de que tudo está bem. Eu disse, um
dia desses aqui, que, se a Presidenta Dilma estivesse
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na Inglaterra quando começou a guerra, em vez de
dizer, como disse Churchill, “precisamos de sangue,
suor e lágrimas”, ela teria dito “a guerra está ganha”,
quatro anos antes, cinco anos antes. E quem diz “a
guerra está ganha”, no começo, caminha para perdê-la.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Cristovam.
De imediato, passamos a palavra, então, ao Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o discurso
que acabamos de ouvir, do ilustre Senador Cristovam
Buarque, ilustra com precisão didática uma realidade
que infelizmente se impõe a todos nós, e, infelizmente,
também, não se impõe aos olhos do Governo. É que
soluções de curto prazo, navegação de cabotagem
sem rumo definido, sem um mínimo de ambição, de
ambição casada com realismo, não fazem com que
o País possa se desenvolver, crescer e oferecer uma
perspectiva melhor de futuro para os brasileiros.
O discurso do Senador Cristovam Buarque lembra a necessidade do realismo no exame dos dados
da economia brasileira; que é imperioso olhar a economia com visão sistêmica em que uma peça está conectada a outra e que mexer ou alterar um dos dados
do problema, influi na solução ou no seu agravamento.
Lembrava-me, enquanto ouvia o Senador Cristovam, de um personagem que aparece em Os Lusíadas,
na partida das naus, na Torre de Belém, a caminho das
Índias, enfrentando o grande mar desconhecido. É o
Velho do Restelo, esse personagem, que, enquanto a
euforia cercava a partida das naus, fazia advertência
sobre os perigos da grande navegação. Só que, infelizmente, o Governo brasileiro renunciou à grande
navegação; renunciou a objetivos estratégicos e se
confina à navegação de cabotagem, ao curto prazo. E
na navegação de cabotagem o risco é enorme de as
naus se chocarem contra as rochas do litoral.
A divulgação dos dados do Produto Interno Bruto
do primeiro trimestre deste ano simplesmente corrobora o diagnóstico que há muito tempo vem sendo feito
desta tribuna pelos Senadores da oposição e mesmo
por alguns Senadores da situação. É uma combinação
de Produto Interno Bruto com crescimento pífio, ao
mesmo tempo em que a inflação se mantém perigosamente em patamar elevado; que a taxa de poupança
mantém-se estagnada na economia; que as contas
externas se deterioram a cada dia e que a situação fiscal brasileira, agravada pelas desonerações tributárias
feitas de maneira indiscriminada e sem critério, também se deteriora, de tal forma que nós vivemos hoje
num emaranhado de problemas que não podem mais
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ser resolvidos com simples retoques num quadro que
hoje já apresenta sinais de irreversibilidade.
O Governo anuncia, pela voz de figuras importantes do seu quadro, que agora é hora de pensar em investimentos; vamos ter que estimular os investimentos,
para que o ano de 2014 apresente resultados melhores
do que os deste ano, melhor dizendo, do que dos três
primeiros anos do Governo Dilma, porque nós vamos
para o terceiro ano com paralisia, com estagnação e
com perda de perspectiva.
Ora, essa é uma descoberta tardia, Sr. Presidente.
A afirmação de que precisamos de investimento para
ter crescimento econômico é a afirmação do óbvio; é
quase que a tradução, em termos de política econômica,
das conhecidas e rebarbativas lições do Conselheiro
Acácio, inesquecível personagem de Eça de Queiroz.
O Governo deveria parar de tergiversar e ter acordado para esta lição de que somente com investimento
temos desenvolvimento sustentável há muito tempo.
Fez essa descoberta tardia, e perdemos um tempo
enorme em relação a investimentos em setores da
economia que são absolutamente decisivos para que
possamos manter o padrão de crescimento, retomar
um padrão de crescimento minimamente compatível
com as necessidades da população brasileira.
Queria me referir a alguns desses setores, ao
contrario do que acontece em todo o mundo, em que
o Governo perdeu tempo precioso antes de fazer a
descoberta tardia de que é preciso investir para desenvolver. Refiro-me, em primeiro lugar, ao petróleo. Nós
assistimos, há dez dias, a declaração de uma Vice-Presidente da Petrobras comemorando o resultado
de leilão, que redundou na concessão de campos de
exploração de petróleo que renderam um bônus de
assinatura de R$2,8 bilhões. Essa senhora classificou
esse episódio de espetacular, de fantástico, manifestando euforia justa, só que fora de tempo. Por quê?
Porque esse leilão poderia ter sido realizado há cinco
anos. Durante cinco anos, esperou-se que essas novas
regras – as novas regras adotadas no marco regulatório do petróleo, encaminhado pelo governo e aprovado
pelo Congresso, contra o voto da oposição, é bom que
se lembre, no final do Governo Lula – pudessem atrair
novos investimentos segundo o padrão estabelecido
na lei a que acabo de me referir. Ora, isso não aconteceu. Nós esperamos cinco anos, e, depois se faz o
leilão, segundo as regras anteriores. Por que não se fez
antes? Porque se esperava o milagre de que, com as
novas regras inventadas pelo governo petista, haveria
uma abundância e um afluxo extraordinário de investimentos. Isso não ocorreu, e nós perdemos cinco anos.
Os R$2,8 bilhões em bônus de assinatura – se
nós contarmos mais ou menos com taxa de juros de
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10% ao ano – significariam R$1,7 bilhão, quantia que
a Petrobras deixou de ganhar, ou melhor dizendo, o
Tesouro Nacional deixou de ganhar nesse período, sem
contar os R$7 bilhões, R$8 bilhões, R$10 bilhões de
investimentos que já teriam sido realizados, gerando
com isso emprego, renda, novos investimentos, investimentos em cadeia. Perda de tempo, tempo perdido.
Além disso, Sr. Presidente, para que a Petrobras
pudesse minimamente se habilitar a participar dos
leilões que serão anunciados para os campos do pré-sal, segundo as novas regras regulatórias do setor
do petróleo, foi preciso que o Tesouro Nacional capitalizasse essa empresa com cerca de R$100 bilhões,
e, mesmo assim, nós não temos a garantia de que a
Petrobras poderá participar e estar presente com pelo
menos 30% do valor dos investimentos e liderar cada
um dos projetos como prevê o marco regulatório, tão
estrondosamente alardeado pelo Governo do PT.
Outro exemplo, Sr. Presidente, nós encontramos
nas concessões das rodovias federais. O Governo Federal descobriu, também tardiamente, que é preciso
atrair investimentos privados em setores da economia
brasileira onde o setor público não tem recurso, não
tem condição, não tem capacidade administrativa para
realizá-los. Falou-se, então, na concessão de estradas
– falou-se com cinco anos de atraso. O Governo Lula
demorou cinco anos para perceber que seria importante
abrir os investimentos em rodovia à iniciativa privada;
cinco anos! E aí se fez uma licitação esquisita, pois os
resultados foram pífios. Várias rodovias federais foram
colocadas em leilão para que concessionários interessados em assumi-las pudessem realizar investimentos
mediante remuneração das tarifas de pedágio. O resultado é que, na maioria delas, cobrou-se pedágio e não
foram feitos os investimentos previstos inicialmente.
Esse fato foi aqui, no plenário do Senado Federal,
amplamente discutido e ilustrado com exemplos concretos quando da frustrada recondução do Sr. Bernardo
Figueiredo à Agência Nacional de Transportes – frustrada, porque foi derrotada a proposta da Presidente da
República aqui no plenário do Senado. Demonstrou-se
amplamente isso. Os investimentos não vieram; o pedágio foi cobrado; as obras estão atrasadas e governo
não fiscalizou, não sabe de nada, não viu nada. .
Apenas para citar dois exemplos do meu Estado,
o Estado de São Paulo, nós temos a BR-116, que continua empacada na Serra do Cafezal, cuja transposição
é absolutamente indispensável para levar o transporte
de passageiros e de cargas com segurança ao Vale do
Ribeira; e a BR-153, que atravessa o Estado de São
Paulo e que, apenas na região de São José do Rio
Preto, minha cidade natal, encontra ali gargalo, que,
além de ser obstáculo para o transporte de mercado-
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rias que atravessa o Estado de São Paulo, é um local
onde não há semana em que não ocorra tragédia com
feridos, com mortos.
A Presidente Dilma esteve em São José do Rio
Preto há três anos, logo no início do seu Governo, e,
cobrada pela realização da obra de duplicação de 20
quilômetros – não são 200; são 20 quilômetros –, a
Presidente disse enfaticamente: “Nós vamos fazê-la.
E vamos fazê-la imediatamente”. Já se passaram três
anos, e não há um palmo sequer da duplicação prometida naquela ocasião pela Presidente da República
– não foi por qualquer um, não; foi pela Presidente da
República, solenemente.
Muito bem. Concessões de rodovias com atraso
de cinco anos no governo Lula. Agora a Presidente
Dilma anuncia novo pacote de licitação de rodovias,
só que continua presente uma esquisitice, que é a limitação do lucro das concessionárias, das empresas
interessadas em obter as concessões, o que é, evidentemente, um absurdo. É claro que, quando se faz uma
concessão, faz parte do cálculo da tarifa a estimativa da
chamada taxa interna de retorno do investimento. Assim
nós fizemos em São Paulo, recentemente, com grande sucesso no governo Serra, cinco lotes de rodovias.
Acontece que, se uma concessionária, tendo
cumprido o cronograma de investimentos, tendo feito os investimentos a que se comprometeu em fazer,
conseguiu, mediante – digamos – desenvolvimento
tecnológico, melhoria de gestão, obter margem de lucro maior, é natural que esse lucro permaneça com
ela. Não faz sentido tabelar o lucro de empresas privada interessadas numa concessão de uma rodovia.
Faz sentido, sim – e é necessário –, que as tarifas de
pedágio sejam claramente definidas e os critérios de
reajuste também. É necessário que os investimentos
previstos se realizem e que haja uma fiscalização efetiva das agências reguladoras para que isso aconteça.
Agora, tabelar o lucro é um absurdo!
Por isso, Sr. Presidente, receio que o novo leilão anunciado pela Presidente venha a se frustrar e
tenhamos a persistência de uma situação caótica nas
estradas federais brasileiras.
Queria me referir a outro tema, a outro setor: o
setor da mineração. A exportação de minérios no Brasil tem sido, ao lado dos produtos agropecuários, um
dos pilares do nosso comércio exterior. Grande parte
do superávit do nosso comércio exterior, que começa
agora a decair perigosamente, deveu-se aos produtos
agropecuários e aos produtos minerais.
Muito bem. Em 2009, o Presidente Lula anunciou
novo marco regulatório para a mineração. Qual foi o
resultado disso? Do anúncio que foi feito e do marco
regulatório que não veio? A paralisia dos investimen-
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tos: investimento em pesquisa e investimento em lavra.
O setor foi parando aos poucos. O setor responsável
por exportações que beiram US$40 bilhões anuais foi
pouco a pouco paralisando até que, em 2011, paralisou totalmente, porque mesmo aqueles empresários
que se arriscaram a fazer pesquisa e lavra no marco
regulatório, cuja mudança fora anunciada pelo Presidente da República, foram impedidos de fazê-las a
partir de 2011, porque a Presidente Dilma proibiu que
se fizessem, que se concedessem novas licenças de
pesquisa e lavra, Sr. Presidente Senador Figueiró. O
resultado é a paralisia do setor. E o Governo anuncia
que haverá novo marco regulatório agora, neste ano.
Espero, Sr. Presidente, que essa proposta seja
encaminhada ao Congresso mediante projeto de lei e
não mais por medida provisória, porque senão o Governo se arrisca em se meter numa nova trapalhada
semelhante àquela que foi gerada pelo novo marco
regulatório do petróleo, em que a briga dos Estados
e Municípios pela participação nos royalties, aliada à
incapacidade do Governo em arbitrar conflitos, foi agravada pela situação fiscal difícil, dificílima de Estados e
Municípios brasileiros.
Temo é que, novamente, nós cheguemos a impasses – impasse é uma palavra, como V. Exa sabe,
francesa, que significa beco sem saída. Enquanto essa
situação perdurar, os investimentos em mineração continuarão paralisados.
Quer outro exemplo, Sr. Presidente? V. Exa não
precisa disso, porque já falou sobre este tema, mas
apenas para aqueles que nos ouvem e nos veem: o
problema dos portos.
O Governo buscou a solução mais complicada
possível quando tinha à sua mão a solução mais simples. Qual era a grande questão? A grande questão
diagnosticada pelo Governo – num diagnóstico que
deixou de lado uma infinidade de outros problemas,
como, por exemplo, o excesso de burocracia –, foi o
travamento do investimento no aumento da capacidade de movimentação de cargas em nossos portos era
uma limitação na movimentação de cargas por empresas privadas, empresas que organizaram e que
investiram em terminais privados fora dos chamados
portos organizados. Tal restrição impedia essas empresas de movimentar cargas de outras empresas, as
chamadas cargas de terceiros. Elas ficariam restritas a
movimentar cargas próprias, de modo que isso inibisse
seus investimentos na ampliação da sua capacidade
de movimentação para poderem, também, tratar de
cargas de terceiros.
Ora, essa restrição não constava na Lei dos
Portos de 1993. Essa restrição – a impossibilidade de
movimentação de cargas de terceiros – resultou de
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um decreto do Presidente Lula, de 2008, se não me
engano, ou 2006.
Sr. Presidente, bastava a Presidente Dilma revogar esse decreto – uma simples canetada; dois, três
artigos, no máximo. Publicava, mandava para o Diário
Oficial, e estava eliminado o grande problema. Mas, não.
Resolveu-se mandar para o Congresso uma medida
provisória contendo artigos meramente declamatórios,
sem nenhuma eficácia jurídica, ou contendo providências que poderiam ser resolvidas por portaria do Ministério dos Portos, como, por exemplo, o funcionamento
24 horas dos portos brasileiros. Poderia ser resolvido
com simples portaria. É claro que isso necessitaria da
alocação de recursos humanos, de agentes da Receita
Federal, das agências de controle sanitário.
Mas, não. Não se fez isto. Mandou-se para o
Congresso Nacional uma medida provisória, que, entre providências desnecessárias...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) –... continha outras que são profundamente
nefastas – apenas para concluir, Sr. Presidente – para
o objetivo que se pretendia de dar mais agilidade ao
processo de licitação de novas concessões, seja nos
portos organizados, seja nos terminais privativos.
Por que isso ocorreu? Porque na medida provisória, agora convertida em lei, foram criadas seis
instâncias de decisão; seis. Já havia duas, e criaram-se mais quatro instâncias de decisão, num processo
que centralizou as decisões no Governo Federal, no
plano federal, e as submeteu a emaranhado de normas burocráticas, cujo resultado será, seguramente,
empecilho a novos investimentos e o retardamento de
novas licitações.
Isso para não falar do setor elétrico, objeto, ainda há pouco, de discurso de V. Exª, em que saudou,
como saúdo também, a atitude do Presidente Renan
Calheiros em reafirmar o papel do Senado, o papel
institucional do Senado como Casa revisora.
O Governo se meteu numa complicação que agora
se verificou que em grande parte não seria necessária, uma vez que a conta de desenvolvimento energético, que é destinada a subsidiar contas de energia,
poderia ser, digamos assim, disciplinada por decreto,
como, aliás, previsto na Medida 579, já convertida em
lei. Não havia essa necessidade absurda em se votar, como se estivesse tirando o pai da forca, uma vez
que havia tempo para o Governo tomar as medidas
no seu âmbito de decisão própria, por decreto, como,
aliás, foi anunciado aqui nessa sessão histórica pelo
Presidente Renan Calheiros.
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Então, o Governo procura complicações onde não
existem. Todos conhecemos a expressão “macaco em
loja de louças”. Eu tenho a impressão, Sr. Presidente,
de que o Governo tem uma loja de louças portátil, que
faz questão de carregar para todo o canto por onde
anda, depositando-as para quebrá-las; ou seja, é um
Governo que, ao invés de buscar soluções simples
para problemas complexos, busca soluções complexas
para questões simples, que é a marca da má gestão,
que é a marca da incapacidade de gerir um país do
porte do Brasil.
Por isso, Sr. Presidente, que considero que a
soma dessas questões não resolvidas, ou mal resolvidas, ou resolvidas fora de tempo, está nos levando
a uma encalacrada de enorme tamanho, da qual não
sairemos tão cedo, a menos que haja uma mudança de
rumo do Governo ou, então, uma mudança de governo.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Ferreira, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ruben Figueiró.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Cumprimento V. Exª, Senador Aloysio Nunes, pelo seu pronunciamento. E destaco nele
uma expressão que me impressionou: cinco anos de
atraso. E que se conjuga com a opinião do eminente
Senador Cristovam Buarque de que há necessidade
de diálogo para que esses gargalos não aconteçam
mais na Nação.
Cumprimento V. Exª.
Com muita honra, concedo a palavra ao ilustre
Presidente desta Casa, Senador Renan Calheiros, a
quem hoje tive a oportunidade, inclusive, de homenagear, solidarizando-me com sua posição hercúlea
em defesa das prerrogativas do Congresso Nacional.
Tem S. Exª a palavra.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Senador Ruben Figueiró.
É uma honra muito grande ser objeto de discurso de V. Exª em função do trabalho que, cumulativamente, desenvolvemos aqui nesta Casa do Congresso
Nacional.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agora em
junho entra em vigor a lei, sancionada em dezembro
de 2012, que torna obrigatória a emissão de notas fiscais com detalhamento do valor e da quantidade dos
impostos pagos em cada serviço.
O objetivo é fazer com que o brasileiro saiba
exatamente o quanto paga em tributos toda vez que
compra uma mercadoria ou contrata um serviço. Permitam-me afirmar que a esperança depositada nessa
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lei é muito ampla. Ela deve significar um marco de civilidade, o ponto de partida para uma nova consciência
cidadã no Brasil.
Montesquieu nos ensina que cada lei tem o seu
espírito. Nas sociedades democráticas, a lei é uma
ideia materializada para responder a uma demanda
coletiva. O espírito dessa lei, aprovada pelo Congresso
Nacional, é corrigir uma deformação histórica brasileira, o da sociedade que não tem plena consciência e,
quase nunca, invoca a sua condição de contribuinte.
Esse desalinho, Sr. Presidente, deriva do fato de que
no Brasil o imposto sempre foi algo escamoteado,
embutido, disfarçado, como se fosse um mero detalhe
burocrático nas relações de consumo.
Isso tem raízes seculares, vem lá detrás, desde o
Brasil colônia. A Inconfidência Mineira foi uma tentativa
de rompimento que sabemos todos nós como terminou.
Historicamente, o Estado brasileiro cobra impostos pesados e não se presta serviços públicos com a
qualidade correspondente. Então, embute-se o imposto
para que ele fique escondido, mas possa evidentemente ser cobrado. O resultado é que o brasileiro médio
sabe muito pouco ou nada do imposto que paga no
cotidiano. Ele, na verdade, mal sabe que paga, porque
o imposto não lhe é mostrado como parte da conta que
ele está pagando, que ele está quitando.
Está aí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, talvez o
maior entrave do florescimento de uma cidadania mais
vigorosa no Brasil. A verdade é que não nos damos
conta na plenitude de que somos contribuintes. A história nos mostra que as sociedades mais avançadas
são aquelas em que as pessoas já se perceberam, há
muito tempo, como pagadoras de tributos.
Mais do que como eleitor, mais do que como consumidor, até mais do que como trabalhador, é quando
se descobre contribuinte que o indivíduo adquire, perante o Estado, a consciência de que tem direitos e de
que pode e deve exigi-los. Aí, sim, Sr. Presidente, ele
deixa de ser súdito e passa a ser cidadão.
Tem sido assim ao longo dos tempos em todo o
mundo civilizado. Isto é a essência da democracia, é
o ar que a democracia respira.
O imposto no Brasil precisa ser ostensivo, seja
ele qual for, desde o ICMS – o tributo sobre o consumo
que é pago pelas grandes massas no dia a dia – até
aqueles cuja existência e natureza são de conhecimento
restrito, como a Cofins ou a Cide, e todos os demais
tributos e contribuições presentes nas relações de consumo – o IPI, o ISS, o PIS, o IOF e o próprio Pasep.
Todos devem ser claramente expressos, de modo
que o consumidor, logo na primeira olhada no documento fiscal, identifique o preço líquido do produto e
veja que, com o acréscimo dos impostos, é que se
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chega ao valor final. Assim, Sr. Presidente, ele saberá quanto está pagando à loja e quanto está pagando
ao governo – é a sua parcela como contribuinte, pela
qual ele tem o direito de receber bons serviços como
contrapartida.
O Brasil já passou por tentativas anteriores de
massificar o conhecimento do imposto. A informação
dada ao povo era de que, no preço de tudo que se
compra, está incluída uma porcentagem, que é o imposto. Não é suficiente, Sr. Presidente.
A vida tem demonstrado que o brasileiro médio
prefere raciocinar a partir do valor em reais, ao invés
de calcular percentuais. Se dizemos a uma pessoa que,
naquela compra, ela está pagando 17% de imposto,
ela vai perguntar: “Sim, mas isso, em dinheiro, quanto
é mesmo?”. Nessas questões, nosso povo prefere ir
direto ao número absoluto, ao invés do número relativo.
Esse é o espírito da lei que entra em vigor em junho, a idéia que a anima: tirar o imposto da opacidade
histórica em que ele foi deliberadamente colocado, e
mostrá-lo às claras ao País. É uma necessidade imperiosa para que a sociedade brasileira rompa mais
essa amarra com o atraso.
Para além – e já concedo o aparte ao Senador
Paulo Paim – da relação entre consumidor e fornecedor,
estaremos abrindo caminho para massificar a relação
entre contribuinte e Estado. Estávamos, evidentemente, devendo isso ao País.
Eu concedo, com muita satisfação, o aparte ao
Senador Paulo Paim. Em seguida, concederei ao Senador Pedro Simon.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Renan Calheiros, eu quero cumprimentar V. Exª pelo
pronunciamento, demonstrando o seu próprio mandato
na Presidência: transparência absoluta. Há quem duvidava de que V. Exª faria um mandato como o que está
fazendo. Felizmente, independente de como cada um
votou no momento em que V. Exª foi candidato, é bom
para a Casa, é bom para todos. V. Exª está fazendo
um grande mandato. Eu quero me somar ao Senador
Figueiró. Achei que V. Exª foi muito firme e muito claro
– eu estava só olhando, observando – em relação à
questão dos sete dias. V. Exª anunciou, V. Exª avisou
e V. Exª cumpriu a palavra não só de V. Exª, mas também do Plenário, que concordou com aquela posição.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Da Casa.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Da Casa.
Então, meus cumprimentos. Meus cumprimentos também ao anunciar a lei que vai entrar em junho. Conversava aqui com o Senador Pedro Simon sobre algo
semelhante que já existe nos Estados Unidos. E aqui,
na conversa, ele me falava, me permita, de uma expe-
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riência que teve lá, onde percebeu que o correspondente ao imposto já ia diretamente para o Tesouro, nem
passava pela caixa do vendedor, enfim, daquele que
estava vendendo o seu produto. Mas o que quero mais,
neste momento, é cumprimentá-lo. Acho que o Brasil
tem assistido à forma como V. Exª preside a Casa. No
nosso entendimento, V. Exª está indo muito bem. Isso
é bom para todos. E, ao anunciar essa lei dos impostos em relação a junho, para mim está sendo coerente com o seu mandato: transparência absoluta. Quem
ganha com isso é a democracia, é o País, é o Senado
da República, como também a Câmara dos Deputados,
porque V. Exª é Presidente do Congresso Nacional e
não somente do Senado. Meus cumprimentos.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Agradeço a V. Exª. E queria, mais uma vez, reafirmar, com toda humildade, como, aliás, fiz na sessão
do Senado Federal, o compromisso, que não era do
Presidente do Senado, mas da Casa como um todo,
de nós não deliberarmos sobre matérias que cheguem
da Câmara com menos de sete dias.
É evidente que não é culpa da Câmara – esta
última Medida Provisória havia tramitado por 102 dias
na Comissão Mista –, mas o Senado não pode ser
limitado eternamente no seu papel constitucional de
apreciar medida provisória: de aprová-las, rejeitá-las,
emendá-las e, se for necessário, deixar que elas caiam
até por decurso de prazo.
O que nós, naquela oportunidade, deixamos claro
– absolutamente claro – era que não haveria prejuízo
ao País e que não era a redução da conta da energia;
era uma autorização para que os recursos da CDE
fossem usados para pagar parte da redução dessa
conta de energia e para pagar também a despesa que
o Governo Federal está tendo com as termoelétricas.
E o Governo Federal poderia fazer isso ou por
outra medida provisória – e eu demonstrei, lendo a
Constituição, interpretando com a Casa a Constituição,
que poderia, sim, fazê-lo –; ou o Governo poderia fazer
por um decreto, como, aliás, fez o Ministro Lobão, e eu
queria cumprimentá-lo, porque com o Decreto ele resolveu o problema; ou poderia fazê-lo também através
da aprovação do texto, do conteúdo do projeto de lei
de conversão, numa outra medida provisória.
Nós já havíamos feito isso na própria medida provisória que reduziu a tarifa de energia e prorrogou as
concessões. Eu não sei se os senhores se recordam,
mas, naquela oportunidade, a Presidente Dilma Rousseff fez um acordo e passou a indenizar investimentos
depois de um corte que havia na própria medida provisória, se não me engano depois de 1993, e editou
a Medida Provisória 581, autorizando a indenização
dos investimentos a partir daquela data.
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O que foi que nós fizemos? Eu era – repito – o
Relator da medida provisória que resultou na redução
da conta de luz. Para que o meu partido a aprovasse
na Câmara, eu tive de defender publicamente o fechamento de questão, porque esses problemas, essas
dificuldades, já vinham desde aquela anterior medida
provisória. E nós incluímos, Senador Pedro Simon, o
texto da Medida Provisória 581 na Medida Provisória
579, e deixamos a Medida Provisória 581 caducar.
Ou seja, nós tínhamos várias alternativas para
resolver, do ponto de vista do interesse nacional. Nós
só não teríamos a alternativa de esmagar o Senado,
de atropelar a Instituição democrática e de deixar numa
situação irreversível o seu próprio Presidente.
De modo que agradeço a todos porque o Senado
colaborou mesmo e não devíamos deixar de ter tomado, naquele dia, aquela decisão.
Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Também
felicito, nobre Senador, antes de entrar no seu discurso de hoje, essa decisão. Essas questões de medida
provisória, sabemos que foi um grande equívoco da
Constituinte. A medida provisória tinha sido colocada lá
porque o regime era parlamentarista. No momento em
que caiu o parlamentarismo, eu não era Constituinte,
eu era Governador, mas vim aqui para dizer que não
precisava ter nem votação, a medida provisória podia
cair na redação final. Era tão lógico que medida provisória é ligada ao parlamentarismo que caiu o parlamentarismo, caiu a medida provisória. Então, é essa
confusão que está havendo aí. O estranho é que a
Constituinte não tenha encontrado uma saída, e, mais
estranho ainda, é que a Constituinte previa que, cinco
anos depois, haveria uma revisão da Constituição e
nesta revisão também, parece que a nossa gente da
Nova República também gostou, e deixou as coisas
como estavam. Mas a coisa foi avançando, foi avançando e estava nos reduzindo a uma posição realmente
ridícula. A posição que a gente lembra até com certo
orgulho, foi a do Garibaldi, que devolveu uma medida
provisória, porque a Constituição deixa claro que, se a
medida provisória não está dentro do espírito da Constituição, a questão da urgência, do significado, o Presidente devolve. E, depois disso, nada. Foi quando V. Exª
avisou com antecedência, quero dizer que é até meio
sem graça, às vezes, falar, sete dias. Sete dias?! Mas
é melhor do que nada, porque estávamos naquela de
hoje, aquela última reunião, estamos aqui para discutir,
podemos discutir até meia noite, agora, se apresentar
uma emenda, volta para a Câmara, morreu, porque o
prazo terminou. Isso não pode, isso não é maneira de
fazer acordo. Então, tem que haver um entendimento, e V. Exª teve coragem, e teve coragem, inclusive,
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porque era medida provisória do Governo, mas que
interessava ao povão, porque diminuía a taxa de luz,
etc. e tal, então, estava todo mundo torcendo. Ameaça
de se botar no jornal de que ia cair a diminuição etc.
e tal, e V. Exª teve a coragem de enfrentar e acho que
isso foi altamente positivo. Acho que a afirmativa que
V. Exª fez de que menos de sete dias não entra, não
leio, deve ser para valer. O Governo tem que entender
que é isso, porque, no momento em que o Governo
entender que é isso, alguma coisa tem que ser feita.
A Presidenta que chame o senhor e o Presidente da
Câmara, e V. Exª junto com o Sarney já tentaram fazer
e já fizeram isso, já tem até lá e nós já votamos; está
na Câmara e a Câmara não vota...
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Exatamente.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Uma
forma pela qual o assunto é resolvido. Para nós, Senado, o assunto é resolvido porque nós votamos uma
fórmula através da qual o assunto é resolvido. A Câmara não quer votar. Segundo lugar, eu quero felicitar V. Exª pela ideia de hoje. Eu acho sensacional. Eu
tenho inveja dos Estados Unidos. Eu contava para o
Paim, que eu era um guri, deputado estadual, quando
fui pela primeira vez aos Estados Unidos. Estava lá na
Rua 24, cheia de brasileiros e de gaúchos, quando, de
repente, parecia um ataque de guerra; uns vinte, trinta
carros com luzinha, polícia e tal, entraram, fecharam a
loja, todo mundo preso. Eu escapei por cinco minutos,
porque eu estava lá dentro e tinha saído. Se eu fico
mais de cinco minutos, eu estava preso junto. E todo
mundo foi para a polícia, toda a mercadoria, tudo foi
para a polícia. Não tem nada. Aí foi lá, um colega nosso, o deputado foi, chegou lá e mostrou o passaporte,
mostrou que ele estava ali, vai embora. Mas, ali, o negócio... E essa história de o cidadão chegar nos Estados Unidos, cinquenta dólares é a minha mercadoria;
eu pago os cinquenta dólares e na hora eu recebo
ali. Os cinquenta dólares, que são da caixa, vão para
o caixa, e os vinte dólares, que são de imposto, não
entram no caixa; vão para direto para o banco, direto
para o tesouro. Quer dizer, não passa pelo caixa, não
tem que esperar lá no fim do mês e fazer isso, fazer
aquilo. Não, ele não vê aquele dinheiro. Eu acho que...
E essa de saber quanto é que é dinheiro e quanto é
que eu pago e quanto é imposto é qualquer coisa de
sensacional. Considero essa medida que V. Exª está
tomando da maior importância. A pena é que nós não
conseguimos aqui, no Congresso Nacional, reunir para
tomar medidas como essas duas que V. Exª tomou.
Geralmente, é agora. Mas, hoje, uma segunda página
triste, diga-se de passagem, do nosso ex-Presidente
do Supremo, onde ele fala da medida que a Câmara
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está tomando para esvaziar o ficha limpa. Quer dizer,
um negócio que já está em vigor, já está em uso, tem
uma boa repercussão... Eu concordo que, mais adiante, a gente se reúna para discutir; nós todos sabemos
que a lei foi feita com a rapidez necessária, também
foi dentro desse espírito. Até à meia-noite, se nós não
aprovássemos caía; se não devolvesse para a Câmara,
caía. Então, eu fui um dos muito aqui da tribuna que
disse: “Olha, eu retiro as minhas emendas porque vamos votar agora. Depois, vamos melhorar”. E ela foi
aprovada. Mas quando eu digo melhorar, é o senhor
reunir as Lideranças, conversar, e não os dois Deputados que estão interessados porque serão atingidos
quererem mudar o efeito da ficha limpa. Então, eu
acho que, em vez disso, o importante é a medida que
V. Exa está tomando. Eu acho que seria uma grande
coisa, seria um grande efeito se isso que todo mundo
diz, a imprensa diz, e eu digo, que do Congresso não
sai reforma tributária, do Congresso não sai reforma
política, tem que haver pressão de fora... Se, de repente, V. Exa conseguisse, através da Presidência do
Congresso, como autoridade mais importante nesse
sentido, reunir e criar um contexto... E isso só pode ser
feito agora, até o fim do ano, porque, se não for feito
agora, não é mais, ou seja, perdemos todo este ano.
E, no ano que vem, sei lá o que vai acontecer. É agora.
V. Exa tem que fazer isso de agora até o fim do ano. Se
fizesse isso, meia dúzia de medidas dessa natureza...
Porque nós estamos no caminho certo: o mensalão,
a medida provisória, medidas como essa que V. Exa
está tomando, a medida que foi feita no sentido de
não aceitar medida provisória, não assinar e deixá-la
caducar. É nesse sentido que eu acho que nós faremos um grande trabalho. V. Exa é a autoridade mais
importante desta Casa, é Presidente do Congresso
Nacional, está adquirindo o respeito e a credibilidade.
V. Exa tem que ser...
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – O que
eu tenho medo, e vou lhe ser sincero... Reunião de Líderes, antigamente, eram quatro ou cinco Líderes, ou
três Líderes que se reuniam, e era a cúpula da Casa.
Mas hoje, são 15 Líderes, porque são 15 partidos, e
a coisa é difícil de levar nesse sentido. Eu acho que
esse comando é de V. Exa, até porque o Líder do Governo na Casa é uma pessoa da mais alta autoridade,
da mais alta competência, mas ele não está imiscuído
nessas questões, ele vem de um outro estilo. É outro
estilo. Pensa em ser candidato a governador. V. Exa era
o homem que poderia reunir. Eu vejo com certa simpatia que o Presidente da Câmara vai indo por esse
caminho, e acho que nós podemos fazer um grande
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trabalho. E, ao contrário do que alguns estão pensando, que o MDB, porque tem a Presidência da Câmara,
tem a Presidência do Senado, está querendo agir no
sentido de ganhar, no sentido de criar problemas para
o Governo, a Chefe da Casa Civil pode entender que é
o contrário: nós queremos ajudar o Governo, ajudando
o Brasil. Meus cumprimentos a V. Exa.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Eu agradeço a V. Exa e incorporo com muita satisfação o seu aparte ao nosso pronunciamento. Concordo
em gênero, número e grau com ele. Nós precisamos
ter uma agenda que seja de interesse nacional e que
leve fundamentalmente em consideração os avanços
que, de certa forma, já alcançamos no nosso País.
Com relação à lei que vai entrar em vigor em junho, eu queria dizer que alguém poderá objetar que é
difícil um comportamento tão antigo, que já se tornou,
no Brasil, uma forma de cultura.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria de
dizer que eu mesmo pensava assim até novembro e
dezembro de 1998, quando eu era Ministro da Justiça.
Como não havia, naquela época, um Ministério das
Cidades, os órgãos nacionais de trânsito – Contran e
Denatran – eram vinculados à pasta da Justiça, como
todos sabem, e coube a nós a imensa tarefa de implantar o novo Código de Trânsito Brasileiro.
O que aconteceu, naquela oportunidade, foi uma
revolução de costumes no trânsito. Todos se recordam,
por exemplo, de que, em pouco mais de um mês, o
brasileiro que antes nunca usava o cinto de segurança
passou a usá-lo. Um hábito de décadas, o não uso do
cinto, deu lugar a outro hábito, o do uso do cinto, e de
lá para cá dirigir usando o cinto não é mais encarado como obrigatório. É algo normal, que se enraizou,
de forma definitiva, no comportamento do motorista
brasileiro.
Todos sabemos de relatos até curiosos, como,
por exemplo, o da pessoa que chega à porta de casa
dirigindo, sai do carro para abrir o portão, volta para
o carro e coloca o cinto de segurança para entrar na
garagem. É puro reflexo, a pessoa já faz aquela coisa, Presidente, evidentemente, sem sentir. Podemos
imaginar quantas vidas se salvaram e ainda se salvarão por causa desse hábito tão simples, enraizado, de
1998 para cá, na cultura do povo brasileiro.
Aquela mudança massiva de comportamento
no trânsito, que se espalhou por toda parte em pouco
tempo, foi conquistada, Sr. Presidente, Srs. Senadores, graças à criatividade das campanhas educativas
em todo o País, ao papel decisivo dos meios de comunicação, com informação maciça e de boa qualidade
para o povo brasileiro.
(Soa a campainha.)
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O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Já encerro.
Paralelamente à educação, Sr. Presidente, também regulamentamos todos os artigos do Código de
Trânsito e apertamos, como todos sabem, a fiscalização.
O resultado da regulamentação e da fiscalização
que nós fizemos no primeiro ano de vigência do Código
de Trânsito foi excepcional: seis mil vidas foram poupadas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, só no primeiro ano.
Cito esses fatos para enfatizar que é possível mudar
os comportamentos coletivos, por mais empedernidos
que eles sejam, basta que a causa, evidentemente,
seja uma boa causa ou uma causa boa.
Podemos mudar a cultura brasileira, sem dúvida, de escamotear impostos. As ferramentas para
isso são a informação, mais informação, campanhas
educativas, bons exemplos e aferição dos resultados.
Chegaremos ao ponto em que a demanda da sociedade será a ostensividade do imposto, não apenas na
nota fiscal, mas na própria propaganda do varejo e do
atacado, o que é essencial.
O Brasil, Sr. Presidente e Srs. Senadores, passa por uma grande transformação social, iniciada no
governo do Presidente Lula. A distribuição de renda
passou a ser fator de desenvolvimento. Uma grande
parcela da população ascendeu de classe social e
passou a consumir. As pessoas melhoraram seus padrões de vida, ao mesmo tempo em que há uma mudança nos padrões de consumo, demandas novas,
exigências novas.
O Professor Antônio Delfim Netto, de forma muito
apropriada, define essa transformação como um processo civilizatório. Esse processo que coloca milhões
de famílias brasileiras em um novo patamar não pode
prescindir de iniciativas que ajudem essas famílias a
saberem que são contribuintes.
A distribuição de renda criou a mobilidade social.
A ostensividade do imposto criará a mobilidade política.
Isso é civilizatório também. É uma contribuição valiosa
do Congresso Nacional para a construção da jovem e
ainda incompleta democracia brasileira.
Por todos esses fatores, sinto-me extremamente honrado de ter podido apresentar esse projeto que
agora é lei e irá modificar substancialmente a relação
do Estado com seus cidadãos.
Eu tenho, Sr. Presidente, em minha longa atividade legislativa, muitos orgulhos. Mas, talvez, um dos
maiores orgulhos que eu carrego comigo é o de ter
assinado esse projeto como primeiro subscritor, como
autor, depois de uma campanha da sociedade, quando
eu ainda era Presidente, pela primeira vez, do Senado
Federal. Esse projeto, que foi sancionado pela Presi-
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dente Dilma, torna obrigatório o valor do imposto na
nota fiscal e entrará em vigor agora em julho.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró Bloco/
PSDB – MS) – Permita-me, Senador Renan Calheiros,
ilustre Presidente desta Casa, que eu endosse as palavras dos eminentes Senadores Pedro Simon e Paulo
Paim, quando se referem não só à personalidade de
V. Exª, mas também aos gestos que tem praticado no
exercício da Presidência desta Casa em favor da democracia no Brasil.
Quero cumprimentá-lo também, e o faço em nome
dos Senadores, pelo êxito de sua atuação em favor da
transparência nos impostos que pagamos. Geralmente, um cidadão brasileiro se revolta quando, ao pagar
uma conta, não vê registrado o que dela se origina.
V. Exª teve essa clarividência de trazer à Nação uma
lei que, realmente, vai dar não só transparência, mas
assegurar o direito do cidadão consumidor.
Tenha V. Exª as minhas homenagens e os meus
cumprimentos.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró Bloco/
PSDB – MS) – Com a palavra, agora, o eminente Senador Paulo Paim, umas das figuras mais destacadas
do cenário político parlamentar do nosso País.
Quero cumprimentar também a assistência que
nos prestigia nesta sessão, jovens de todas as idades.
Nós, aqui, como veem, estamos cumprindo o nosso
dever de defesa dos mais altos interesses da nossa
Nação. Vocês vão ouvir agora uma das expressões,
repito, maiores do Parlamento brasileiro, o Senador
Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Presidente Ruben Figueiró, é uma satisfação
estar na tribuna. Aqui, no plenário, o Senador Simon
e o Presidente da Casa, Senador Renan Calheiros.
Sr. Presidente, venho falar de um tema que, no
meu entendimento, hoje mexe com a alma, com o coração, com o sentimento e com a vida de todos os brasileiros. Venho falar das drogas. Infelizmente, quem não
tem na família um primo, ou um filho, ou um neto, ou
um sobrinho, ou um amigo de alguém em que a droga
chegou à família? E, por isso, eu digo que as drogas
se constituem hoje um dos temas mais sensíveis.
Há grandes discussões a respeito de pontos
como prevenção, repressão e tratamento, bem como
a respeito da produção, distribuição e consumo das
drogas, e devem estar na agenda do Congresso Nacional como resposta a essa verdadeira epidemia ao
povo brasileiro.
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É preciso, pois, cuidado ao lidar com essa questão. É necessário deixar dogmas de lado e se concentrar em um ponto fundamental: milhões de brasileiros
sofrem o efeito das drogas, tanto as lícitas como as
ilícitas, e as drogas destroem famílias. Nós políticos devemos pensar em soluções que tenham como objetivo
fundamental salvar vidas, Sr. Presidente. Salvar vidas,
independentemente de posicionamentos ideológicos ou
pessoais. Mas, sobretudo, deve-se ter em mente que
não há soluções simples para essa questão, quando
olhamos um grande problema.
A terminologia a respeito do tema é complexa e
há grandes discussões conceituais a respeito dessa
questão. Neste pronunciamento, estou utilizando a
palavra “drogas” no sentido mais restrito do termo, ou
seja, referindo-me àquelas substâncias psicotrópicas e
proibidas. Em alguns momentos, porém, poderei fazer
referência a algum tipo de substância legal, socialmente aceita, mas da maior gravidade, caso, por exemplo,
do álcool e da nicotina.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, o debate exige
que se observe que a utilização das drogas ou de substâncias chamadas psicotrópicas variou enormemente
ao longo dos anos, ao longo da história. Em muitas
sociedades do passado ou não ocidentais, a utilização
de certas substâncias que produziam alucinações ou
alterações na consciência era permitida, na medida
em que faziam parte, por exemplo, de determinados
rituais religiosos.
Sr. Presidente, é o que ocorre ainda hoje em
várias tribos indígenas. É preciso ainda observar que
existem dois pontos de inflexão no que diz respeito à
relação homem com droga.
O primeiro é a própria modernidade, ou seja, o
processo pelo qual as sociedades modernas romperam com antigas tradições e com costumes do passado. Não por acaso, o consumo de droga disparou a
partir da década de 60 do século passado, quando o
questionamento dos valores tradicionais se acentuou.
O segundo ponto de inflexão também tem a ver
com as mudanças trazidas, Sr. Presidente, Senador
Ruben Figueiró, pela evolução das ciências exatas e
naturais. É exatamente no começo do século XIX que
a química se desenvolveu plenamente e foi possível a
sintetização de substâncias químicas em laboratórios.
Algumas dessas substâncias que viriam a ser usadas
como drogas são a cocaína, extraída da folha da coca,
ou a morfina, extraída do ópio, resina do botão da flor
de papoula. Além disso, essa revolução na química
permitiu, a partir do século XX, a criação das chamadas substâncias artificiais, que são até mais graves.
Foi o caso, por exemplo, das anfetaminas ou metanfetaminas, substâncias que não existem na natureza,
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mas que produzem efeitos análogos ao da adrenalina
que existe no corpo dos próprios animais.
De tal modo, o século XX vê o aumento do uso
de substâncias chamadas psicotrópicas. A resposta a
isso foi proibir todo o consumo. Esse modelo proibicionista tem dois marcos fundamentais.
O primeiro é a Convenção Única sobre Drogas
Narcóticas, aprovada sob os votos da ONU –- Organização das Nações Unidas, em 1961. Ainda hoje é
o principal tratado a respeito do tema. Orienta-se no
sentido de reprimir a oferta e o consumo, vedando,
por exemplo, qualquer tipo de cultivo não autorizado
de plantas com princípios psicotrópicos, além de estimular a pena de prisão para usuários.
Por outro lado, pouca atenção foi dada para os
aspectos relacionados ao tratamento e prevenção.
O segundo marco fundamental da estratégia
proibicionista veio dez anos depois, em 1971, quando
o então presidente norte-americano, Richard Nixon,
deu início à chamada “guerra às drogas”. Na ocasião,
Nixon afirmou que o problema número um dos Estados
Unidos era o abuso de drogas. Investiu pesadamente na repressão, ao criar um departamento dentro do
governo americano especializado somente no combate às drogas. Ao considerar que se tratava de um
problema de segurança nacional, os Estados Unidos
passaram a agir invasivamente em países que eram
vistos como potenciais ameaças, porque produziam
e para lá mandavam. Passou a dar dinheiro para que
o México queimasse plantações de maconha ou para
que a Turquia erradicasse o cultivo de papoula.
Desde Nixon, portanto, a estratégia do governo
norte-americano em relação às drogas acentuou-se
em termos de repressão policial à produção, venda
e consumo.
É preciso, neste momento, lembrar se a estratégia puramente de proibir é a mais adequada, se foi
bem-sucedida. Muitos sugerem que não é só isso.
Segundo o jornalista Tarso Araújo, “de maneira geral,
a população mundial não parece [infelizmente] disposta a abandonar o uso de drogas [e isso é grave].
Nos últimos 50 anos, a maconha se tornou popular no
mundo inteiro e se consolidou como a droga proibida
mais usada do Planeta”.
Ele observa que se buscam alternativas à estratégia proibicionista, inclusive no âmbito das discussões
na arena internacional. Segundo ele, a ONU, nos últimos anos, passou a incentivar políticas de redução
de danos e a ênfase no combate ao tráfico, em vez da
repressão somente aos usuários.
Essas mudanças refletem um novo alinhamento,
mais próximo das políticas de drogas usadas na Europa e mais distante da americana, que sempre deu
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a linha, sempre dominou o debate sobre a questão. O
formulador de políticas pública deve, portanto, ter os
olhos bem abertos para novas estratégias.
Ao pensarmos em uma política em relação às
drogas, devemos pensar no que exatamente pretendemos, o que queremos. Os pesquisadores americanos, Sr. Presidente – e aqui me socorro deles –, Mark
Kleiman, Jonathan Caulkins e Angela Hawken, na obra
“Drogas e Política de Drogas”, sugerem que uma política em relação às drogas buscam cinco objetivos ao
mesmo tempo: primeiro, reduzir o número de pessoas
que usam a droga; segundo, reduzir o número de usuários que se tornam viciados; terceiro, reduzir o tempo em que essas pessoas permanecem na condição
de viciados; quarto, reduzir o dano para os usuários
e para as outras pessoas, seja em razão do consumo
eventual, seja em razão do consumo permanente e
abusivo; quinto, por fim, reduzir tanto os danos criados
pelos traficantes quanto os custos policiais envolvidos
no combate ao tráfico de drogas.
Compreender que existem vários objetivos distintos em uma política de drogas é importante porque o
tema se tornou algo tão grande que não é mais possível afirmar que se trata apenas de um caso de polícia,
ou seja, apenas uma questão policial. Há certamente,
o aspecto criminal. Sim, é fato, é real. No entanto, há
também aqueles relacionados com a saúde, com a
prevenção e com a política.
Qual é o nosso papel nessa guerra sem fronteiras,
nessa guerra que um dia, oxalá, possamos vencer?
Há muitas possibilidades, portanto. Porém, a
perspectiva da saúde pública deve ocupar um papel
central em qualquer iniciativa relacionada às drogas. É
o que sugere, por exemplo, a ABRAMD – Associação
Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas.
Em manifesto que me foi enviado, a entidade
ressalta que “o abuso e a dependência de drogas resultam em sofrimento e custos de enorme proporção,
que causam impacto na saúde física, mental e ocupacional da população em escala mundial”, o que nos
assusta a todos.
Esse impacto pode ser visto pelas estatísticas
da Organização Mundial de Saúde (OMS), que estima que as drogas provoquem mais de sete milhões
de mortes por ano. Repito: as drogas provocam mais
de sete milhões de mortes por ano, sendo que cinco
milhões são causadas pelo quê? Pelo álcool – uma
droga lícita –; outros dois milhões pelo tabaco e mais
165 mil pelas drogas ilícitas.
Além disso, é preciso observar que existe a crescente percepção de que a “guerra contra as drogas”
– e me refiro a todas as drogas, lícitas e ilícitas –, nos
moldes concebidos pelos Estados Unidos durante o
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governo Nixon é uma abordagem ineficaz para o problema porque não lida, adequadamente, com os aspectos relacionados à prevenção ou ao tratamento de
drogadictos. Por isso, vejamos.
Ao priorizar o viés policial, a “guerra contra as
drogas” não resultou em redução significativa de consumidores, além de produzir como efeito colateral um
mercado ilegal de fornecimento de substâncias ilícitas,
acompanhado pela violência e crime, sem falar no encarceramento em massa resultante desse combate ao
tráfico de drogas. Não resolveu a questão.
É importante, ainda, frisar que a ilegalidade acabou por tornar o comércio de drogas, como a cocaína,
a maconha, o crack e outras substâncias, em um dos
mais rentáveis ramos econômicos do mundo. Eles ganham muito. Eles ganharam o mundo e ganham muito
com a morte da nossa juventude, o que, certamente, é
motivo suficiente para atrair todo criminoso ambicioso
para essa atividade.
No entanto, se estamos em um momento de
questionamento, ainda não sabemos como serão os
nossos procedimentos em relação ao futuro.
Se há ceticismo crescente em relação à eficácia
da estratégia proibicionista, permanece polêmico um
tratamento que envolva, por exemplo, a possibilidade
da internação compulsória de viciados em drogas.
E por que é polêmico? Uns são a favor da internação compulsória, outros, não.
Mas, vindo para cá, Sr. Presidente, me permita,
eu li um artigo de, se eu não me engano, um estudioso da matéria que dizia o seguinte: Se você vir o seu
filho maltrapilho pela rua, fumando crack, deformado,
praticamente rastejando, o que é que você tem que
fazer? Tem que dizer: Não, não pode internar, porque
é a liberdade?
Liberdade coisa nenhuma! Eu faço como ele fez.
Se eu vir o meu filho numa situação como essa, eu
pego ele e vou internar, sim, para recuperar, porque
está em jogo a vida.
Então, aqueles que dizem que são radicalmente
contra todo tipo de internação compulsória têm que
olhar esse lado. Eu sempre digo, na minha análise, da
minha caminhada política, que o ideal é sempre você
se colocar no lugar do outro.
Se ponha no lugar daquele pai, que vê o filho
ou a filha, como eu dizia, andando, perdido, solitário,
contra o vento, sem documento, sendo espancado,
violentado, e que a morte é certa, ali na esquina, e
você não faz nada? Isso é covardia de não assumir
a responsabilidade, de pegar o filho e dizer: “Sim, eu
vou te internar, porque eu quero te salvar”.
Sr. Presidente, há dois motivos para tanto: o primeiro é que o índice de a recaída é maior do que em
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casos em que o próprio viciado busca ajuda; em segundo lugar, porque pode indicar um viés não ainda
bem aceito pela sociedade. Mas, independentemente
de um ou dois motivos, como eu digo aqui, é preciso
coragem para tomar a posição que aqui eu destaquei.
Ainda, no estudo da matéria, feito pela ABRAMD,
a entidade teme alguns rumos que têm sido tomados
na política do País em relação ao tratamento em um
aspecto particular. Segundo a entidade:
(...) o financiamento público de instituições
privadas para o tratamento de dependentes
pode nos submeter a visões corporativistas,
maquiadas por discursos convincentes, porém inviáveis para realidade brasileira e [diz
mais] (...) preocupa-nos que a transferência
de ações de assistência para outros setores,
sem o adequado acompanhamento e avaliação, enfraqueça as ações públicas, universais
e gratuitas pelas quais tanto batalhamos nos
últimos anos e defendidas pelos governos Lula
e Dilma Rousseff.
Esses problemas apontados estão entre as principais preocupações para aqueles que lidam com o
tema das drogas.
Mas, antes de chegar a uma possível proposta,
é preciso verificar o que é, por assim dizer, ponto pacífico em termos de discussão a respeito do tema e
que podem ser o início para uma discussão racional.
Segundo o jornalista Tarso Araújo, é possível concordar, e aí há uma unanimidade nacional, a respeito dos
seguintes aspectos:
1. O uso de drogas é um risco em potencial
à vida;
2. O problema de drogas é principalmente uma
questão de saúde pública, e não somente de
polícia;
3. Políticas de drogas precisam ser orientadas
por resultados;
4. Políticas de drogas devem buscar a melhor
relação custo-benefício para o poder público
– em primeiro lugar, a saúde, a vida;
5. Políticas de drogas não devem ser entraves
para a estabilidade econômica e o desenvolvimento, como alguns pensam – não!;
6. Políticas de drogas devem ser compatíveis
com as políticas internacionais de direitos humanos – por isso falamos de vidas;
7. Minimizar o uso problemático de drogas e
os danos que ela causa;
8. Minimizar a criminalidade associada ao tráfico e ao uso de drogas;

MAIO DE31691
2013

Sábado 1º

9. Minimizar os danos relacionados ao uso de
drogas em crianças e famílias;
10. Aí, sim, garantir tratamento para todos.
Pois bem, levando em conta esses objetivos, é
possível afirmar que o Brasil avançou alguns passos
com a Lei nº 11.343, de 2006, que reconheceu a distinção entre usuário e traficante – sabermos medir:
usuário é uma coisa; o traficante, outra – de modo que
o primeiro não seja punido. O usuário é quem vai para
a cadeia, e o traficante, não. Quem tem de ir para a
cadeia mesmo é o traficante, e nós temos de lutar para
recuperar o usuário.
As penas para o uso são a advertência verbal,
a prestação de serviços comunitários, a obrigação de
freqüentar cursos de educação sobre drogas e multa,
caso não cumpram alguma das penas acima; nós temos que ser cada vez mais duros nesse sentido.
Além disso, é importante ressaltar que o governo
brasileiro tem se mostrado preocupado com o tema.
Lembro aqui um vereador paulista, Sr. Presidente, mas que foi Deputado Federal, médico, ao qual eu
tenho muito respeito, Jamil Murad, do PCdoB, em artigo na revista Princípios, reconhece que:
No âmbito federal, a busca por saídas levou à
elaboração de um Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, lançado
em maio de 2010 pelo então presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, com um orçamento inicial na ordem de R$410 milhões para aquele
ano a serem utilizados em ações de prevenção, atenção e reinserção social de usuários
e dependentes, [enfim] e repressão ao tráfico.
A Presidenta Dilma reafirmou seu compromisso
com o projeto do governo Lula no lançamento de 49
Centros de Referência em Crack e outras Drogas, quando afirmou: “Temos um quadro extremamente preocupante no que se refere às drogas e à criminalidade (...)”
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – “(...) Tenho
o compromisso de levar uma luta sem quartel ao crack”.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Permita-me, Senador?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vou passar
a V. Exª a partir dessa folha, Senador Simon.
Dentro dessa política, temos que olhar, com muito
respeito e atenção, para o PL 7.663, de 2010, que trata da internação compulsória, em trâmite na Câmara
Federal, Sr. Simon.
Esse projeto é do nosso colega gaúcho, o Deputado Osmar Terra, foi relatado pelo Deputado Givaldo
Carimbão. Eu diria que esse projeto, Senador Simon
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– e eu passei o dia lendo-o – é um estatuto contra as
drogas. Eu quero dizer que eles tiveram coragem de
trazer esse tema ao debate, e, aqui no Senado, nós
temos que aprofundar e avançar na linha do PL 7.663,
de 2010.
Um aparte a V. Exª, com enorme satisfação.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – V. Exª,
Senador Paim, realmente é um Senador fora de série.
V. Exª entra num assunto, e duvido de que haja algum
profissional que passe a vida inteira só com esse assunto e possa fazer um discurso que se compare ao
seu. Eu tenho uma inveja cristã de V. Exª, porque não
é pecaminosa. A capacidade que V. Exª tem de abrangência dos assuntos mais complicados e mais divergentes de um canto para outro é realmente extraordinária. Agora há pouco, V. Exª aparteava o Presidente
do Senado, debatendo uma questão que é da maior
importância, que é copiar algo dos Estados Unidos: na
hora de comprar um objeto X por 130, saber que 100 é
para a firma e 30 é de imposto. V. Exª falou com categoria, porque V. Exª conhece a matéria. Agora, eu me
emocionei com o discurso de V. Exª, porque V. Exª fala
como quem está dentro, como quem vive e conhece.
V. Exª não falou como um Parlamentar que está discutindo uma matéria: é importante etc. e tal, e estou
discutindo. V. Exª falou como um Parlamentar que vive
o problema; que, nas suas idas, nas suas andanças
pelo Brasil inteiro, vive, a cada hora, a cada momento,
essa questão. E não pode fechar os olhos, não pode
dizer – e que é o meu caso: isso não é questão nossa;
isso é questão de fulano. Por isso, o Osmar Terra me
emociona com esse projeto dele, com a luta que ele
está fazendo. É interessante que o Osmar Terra foi de
uma época, trabalhou no governo do Fernando Henrique e fez um belíssimo trabalho sobre toda essa matéria. E, agora, o Fernando Henrique está numa posição
contrária. Existem, no mundo, pessoas que realmente
acham que o problema é a liberação, que a punição é
altamente negativa. Além disso, o Terra foi, durante oito
anos, secretário de saúde no Rio Grande do Sul (...)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É médico.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – (...)
com uma atuação excepcional, e tratou essa matéria
de maneira altamente positiva. Veio aqui, topou a parada e conseguiu aprovar lá na Câmara, que vem para
o Senado, um projeto de que a gente sabe a polêmica.
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – E a
polêmica em torno desse projeto é pura, é sincera,
não é eleitoreira. Como pai, como tio, como político,
cada um de nós olha para o lado e vê isso. Então, não
dá para decidir que o debate em torno desse assunto
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é interesseiro, é isso, é aquilo, é política, é tirar vantagem, é não tirar vantagem. Ninguém ganha defendendo a prisão e ninguém perde sendo contra. O que
interessa é saber o que é o melhor. E essa decisão
da Câmara foi muito importante. Eu não vou te negar:
eu vivo esse drama.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Todos
nós vivemos, de uma forma ou de outra.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu
também conheço esse problema, sei do sofrimento,
da dor. Ele abate o pai, abate a família; ele é... Meu
Deus! E quando eu vejo agora, porque agora chegou
a vez em que nós não podemos...É crime ficar de fora.
O que está acontecendo agora, com essa última droga que apareceu, onde o negócio é questão de três
dias. E outra coisa: agora não é a burguesia, não é a
classe média, não é o homem da grande cidade; lá no
interior do nosso Rio Grande, cidadezinhas pequenas,
de sete, oito mil habitantes, estão cheias do crack, porque a pessoa pega o crack, que é barato, e, com três
pedras, a pessoa está viciada. É um negócio que está
imprevisível. E falam que é 10% da população que já
está com esse problema. Então, eu acho que foi muito
importante esse projeto do Deputado Terra. Felicito o
Terra! Ele é uma pessoa bacana, é dedicado. Ele se
casou e está bem. Mas o que eu quero dizer é que
ele tem os filhos dele, e eu também tenho. Eu tive um
filho com 65 anos, e ele é mais ou menos assim: ele
tem dois gurizinhos e é apaixonado pelos filhos dele,
ele é emocional com aqueles filhos dele. O menor joga
xadrez, ele e o guri, inclusive no computador. E o gurizinho é campeão brasileiro de uma classe não sei
do quê. Então, ele é apaixonado pela situação e vive
esse problema como médico realmente que se dedicou, dentro da Medicina, às causas da justiça social.
Então, eu acho que esse pronunciamento de V. Exª, às
vésperas da chegada do projeto aqui, antecipa a sua
posição e, através do aparte que V. Exª teve a gentileza
de me conceder, eu antecipo a minha também de ser
inteiramente favorável a ele. Acho que nós devemos
olhar esse projeto, debater e, como é a expectativa de
V. Exª, não apenas aprová-lo, mas fazer um debate em
torno dele para nós o conhecermos...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É isso
mesmo. Muito bem.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – ... e não
só virmos aqui aprovar e, no outro dia, irmos embora.”
Isso é o correto. Eu acho que ele vai ser aprovado e
pode ser feito assim. Mas também pode ser feita uma
discussão, um debate, um convite ao Deputado Terra,
para vir discutir conosco. E convidem outras pessoas, como o Fernando Henrique, para virem debater a
posição contrária, para a gente votar e ver qual mere-
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ce. V. Exª não precisava do aparte, o meu aparte não
soma nada, mas o meu aparte eu dou para externar a
admiração e o carinho que eu tenho pela emoção do
seu pronunciamento, pela sua felicidade. Parece que
V. Exª vive só esse assunto, V. Exª tem mil assuntos
que discute, mas, se alguém entrar aqui e olhar, diz:
“Bom, esse homem deve passar 24 horas estudando
esse assunto”. V. Exª tem uma genialidade, como já
disseram, que admiro muito. Meus cumprimentos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Simon, por isso que digo que, não por ter elogiado a
mim, mas pela forma como entrou no tema, V. Exª é
um ícone nesta Casa. V. Exª é um Senador que não
tem situação, nem oposição que não o respeite. V. Exª
é independente ao votar com as suas convicções, em
cada momento que aqui o acompanhei, neste período em que tive e tenho a alegria de sentar-me ao seu
lado e aprender muito com V. Exª.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Por isso,
o seu aparte, com certeza, vai ficar no meu pronunciamento, como alguém que sabe da dificuldade de
brasileiros e brasileiras que enfrentam e vivem, no
dia a dia, essa situação das drogas. E são milhões e
milhões de brasileiros.
Por isso tudo, continuando aqui, Senador Simon
– e vai na mesma linha da fala de V. Exª –, podíamos
lembrar que, hoje, estão previstos três tipos de internação: voluntária, involuntária e compulsória. Penso que
precisamos fazer uma reflexão aprofundada a partir
desse projeto, porque há, como disse V. Exª, de se
considerar vários pontos. Por exemplo, há casos que
nem se discute a internação compulsória: estão em
risco a vida, o assalto à própria família, infelizmente,
do viciado. E tem gente que diz que nem o crack! Que
é isso!? Que é isso!?
Vamos fazer o bom debate, como diz V. Exª, mas
não tenho dúvida nenhuma: no caso do crack, a internação tem que ser compulsória e urgente. E aí vamos
aprofundar o debate a partir desta oportunidade que
nos chega aqui.
O Vereador Jamil Murad fala ainda que “não dispomos de fórmulas prontas, nem há soluções definitivas. Diz mais: “Além disso, a questão muitas vezes
fica permeada com forte recorte de classe e sem uma
visão adequada, focada no problema”.
Dentro do atual cenário, há duas estratégias que
podem ser seguidas: a primeira é o investimento em
prevenção, Senador Cristovam; prevenção por meio
da educação. A educação é a grande saída das drogas, e sei que V. Exª vai me fazer um aparte; V. Exª
tem convicção sobre o tema, e já conversamos sobre
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isso. Repito, por meio da educação e da conscientização dos riscos.
Nessa estratégia, é fundamental o envolvimento
da família e da escola, justamente para desestimular
que crianças e jovens se envolvam com drogas.
Senador Cristovam, faço questão do aparte de
V. Exª. Sei que V. Exª tem uma situação semelhante à
minha e a do Senador Simon, mas nem que não tivesse: V. Exª sabe que eu o respeitaria e tenho respeito
enorme pelo seu ponto de vista sobre todos os temas.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Primeiro, eu quero dizer que fiquei um pouco fora
aqui do plenário e assisti seu discurso pela Rádio. Já
tínhamos conversado sobre isso. O senhor é um dos
primeiros que aqui levantou o problema da droga.
Lembro muito bem – e já faz anos – que o senhor trata
isso como uma epidemia que tomou conta do Brasil.
Além disso, diferentemente de outros que já levantam
o problema há tempo, o senhor não tomou o problema
como uma coisa de polícia: tomou pelo lado humano,
pensando em como é que a gente faz para que essas
pessoas não caiam na tragédia da droga, que desarticula a pessoa e suas famílias. E eu creio que agora
nós temos um problema mais agravante que é especificamente o crack. As outras drogas são ruins, mas
essa é devastadora. Por isso eu sou favorável, sim, à
internação compulsória, como dizem, ou, eu diria, à
salvação compulsória, porque o crack é como um suicídio, e, quando a gente vê alguém se suicidando, não
só tem o direito: tem a obrigação de fazer tudo o que
é preciso para que o ato não aconteça.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Quando uma pessoa está no quinto, sexto ou sétimo andar, ameaçando pular, os bombeiros vão lá e
agarram, e puxam, e tiram a pessoa de lá. Não ficam
tentando convencer, não. Uma pessoa na rua usando
crack é a mesma coisa que uma pessoa no sétimo
andar, querendo pular. A diferença é que cai aos poucos, cai aos pouquinhos. Mas cai, está caindo. Então,
nós temos que tomar uma medida mais drástica em
defesa dessas pessoas e suas famílias. Eu não vejo
alternativa. Obviamente, concordo com o senhor que
essa internação seja feita desde que não sob a forma
policial, mas sob a forma médica, de saúde...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
bem, é isso mesmo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – ...
eu diria até sob a forma humanista. E assim eu creio
que é o que se está pretendendo. O que nós devemos
é apoiar e fiscalizar se vai ser um tratamento ou se vai
ser um aprisionamento. Não são a mesma coisa aprisio-
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namento e tratamento. Mas, muitas vezes, o tratamento
exige que a pessoa fique. E outra coisa: o hospital, o
médico, a pessoa só sai quando tem alta. Mas você
pode dizer: “Mas ele pode sair se quiser, mesmo antes
da alta”. Mas é uma irresponsabilidade, é um suicídio.
Eu creio que a sociedade, nós temos a obrigação de
cuidar dessas pessoas por todos os meios, com muito
humanismo, mas sem fechar os olhos para o fato de
que aquela pessoa está vivendo sob o falso argumento
de que tem livre arbítrio. Não tem livre arbítrio. Eu acho
que, nas outras drogas, até tem. Você sair ou não do
alcoolismo é uma opção pessoal, e de outras drogas
também; mas, do crack, não é uma opção pessoal.
Desaparece a opção pessoal depois que a pessoa
começa a fazer isso. E, finalmente, nunca teria dúvidas de que o senhor iria dizer que o caminho mesmo
é a educação. As crianças que ficam seis, sete horas
na escola durante toda a educação de base têm muito
menos risco de cair nessa dependência, seja porque
a escola lhe dá uma formação, seja porque a escola
lhe dá alternativas de empregabilidade para que não
precisem cair nesse tipo de problema, a não ser por
razões existenciais muito fortes. Então eu, como o Senador Pedro Simon, estou totalmente de acordo com
o senhor e espero que deixemos de omissão e passemos à ação, no que se refere à droga.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
bem, Senador Cristovam. V. Exª, como o Senador Simon, mostra coragem de assumir posições. Hoje em
dia, eu noto que muita gente no mundo político não
quer assumir posições, para ficar bem – desculpe a
expressão – com Deus e com o diabo. Eu acho que
nós queremos ficar bem com Deus, e ficar bem com
Deus é olhar com carinho a prevenção – V. Exª lembrou muito bem –, a educação e mesmo a internação
compulsória naqueles casos, passando, claro, por uma
orientação médica.
Mas, Senador Cristovam e Senador Simon, nessa mesma linha, como V. Exª lembrou, há muitos anos
estamos preocupados com esse tema, até porque,
há muitos anos, vivemos com esse problema no nosso caminhar pelo Rio Grande e pelo Brasil. Ainda em
2008, eu apresentei um projeto para que, durante uma
semana – e nós poderíamos dizer: tomara que todos
os dias –, durante no mínimo uma semana, em cada
escola deste País, se faça um debate forte, contundente sobre a política nacional de combate às drogas
e entorpecentes. Apresentei essa proposta para que
o tema seja pontuado num amplo debate com toda a
sociedade.
(Soa a campainha.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A segunda estratégia que eu poderia levantar é relativa ao
tratamento de dependentes químicos, cujos principais
elementos são os Centros de Atenção Psicossocial
Álcool e Drogas (CAPS AD), do Sistema Único de
Saúde. Os estudos a respeito desses centros mostram
três conclusões:
a) o número insuficiente de serviços frente à
demanda;
b) a existência de dificuldades operacionais,
em especial no que tange a pessoal e integração na rede de serviço;
c) os ótimos resultados obtidos com o tratamento de usuários de drogas e dependentes
químicos, apesar das dificuldades aqui por
mim levantadas.
Então, se investíssemos mais no número de pessoas à frente desse trabalho educativo e de recuperação e em mais estrutura, com certeza, o resultado
seria outro.
Enfim, dentro do cenário atual, as duas estratégias que produzem mais resultados em termos de
combate às drogas são essas, no nosso entendimento.
A primeira é a prevenção, que implica, como dito, o envolvimento de famílias, escola e Estado. Isso funciona.
Basta observar o que vem acontecendo já nas políticas
de combate a uma droga para mim gravíssima, que é
o álcool. Hoje, por exemplo, há um crescente estigma
em relação a conduzir um veículo sob efeito da bebida
alcoólica. Por isso, lei correta aprovada por esta Casa
é a de tolerância zero, que tem tornado malvisto socialmente o comportamento de beber e depois dirigir,
enfim, tem desestimulado os nossos jovens, quando
vão a uma boate ou a um bar, a dirigir depois de beber.
Em segundo lugar, a solução caminha pelo tratamento de viciados, por meio de oferta de maior número de vagas no SUS.
Sr. Presidente, claro que há sérias dúvidas da
eficácia de o Governo Federal financiar atividades
privadas para que elas cuidem dos drogados. Nesse
sentido, é muito positivo que diversas entidades e especialistas sejam ouvidos. A comunidade científica, afinal de contas, é a que é mais capaz de oferecer meios
de tratamento eficaz no combate ao vício das drogas.
De tal modo, Sr. Presidente, creio que é justo o
pedido de entidades como a ABRAMD e os centros
regionais de referência para uma conversa mais ampla com o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo,
pessoa sabidamente comprometida com o respeito à
dignidade humana e aos direitos humanos.
Terminando, Sr. Presidente, nesses três minutos, a
ciência é elemento fundamental no combate às drogas
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e as universidades públicas brasileiras e seus pesquisadores são atores fundamentais para que possamos
efetivamente salvar a vida de milhões de brasileiros que
se envolveram nesse mundo triste das drogas que vai
cerceando vidas da nossa juventude.
Termino: de qualquer modo, é fundamental direcionar recursos para a instalação de mais Centros de
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, especialmente
em cidades médias e pequenas.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Como
disse aqui o Senador Simon, avança pelas pequenas
e médias cidades.
Por fim, Sr. Presidente, mas por fim mesmo, creio
que também é fundamental aprovarmos aqui – não sei
por que tanta resistência – a PEC de combate ao trabalho escravo. E por que eu vinculo PEC de combate
ao trabalho escravo com o debate que estou levantando aqui sobre as drogas? Primeiro: pois nela perde a propriedade quem nela tiver comprovadamente
trabalhadores sob o regime de escravidão. Segundo:
também perde a propriedade se ficar comprovado que
ali se plantam drogas ilícitas.
Sr. Presidente, cabe ao Congresso aprofundar
este debate cada vez mais, porque é um tema, como
eu digo, que envolve a vida da nossa gente e da nossa
juventude principalmente. Termino dizendo: o projeto
do Deputado Osmar Terra, nº 7.663, de 2010, relatado pelo Deputado Givaldo Carimbão, já aprovado
na Câmara, vem para esta Casa – repito, li com todo
cuidado o projeto durante o dia de ontem, o projeto é
um estatuto; é um estatuto de combate às drogas – e
quero cumprimentar a ambos. A ambos, porque foram
criticados; porque tiveram coragem de enfrentar o tema
e de trazer para o debate. Tiveram coragem, Senador
Simon, como disse muito bem V. Exª, lá na Câmara
foram até criticados, mas enfrentaram o debate; aprovaram o projeto e ele veio aqui para o Senado. E aqui
o debate continua. Se alguém pensa que aqui vamos
rejeitar um projeto, que é um estatuto de combate às
drogas, engana-se. Aqui, podemos aprofundar o debate, podemos aprimorar o texto, mas que ele será
aprovado... Há de ser aprovado!
Sr. Presidente, para tanto, precisamos, cada vez
mais, ouvir a todos: estudantes, pais, alunos, a comunidade científica brasileira, a fim de verificar quais são
as experiências mais recomendadas, algumas eu já
citei, inclusive internacionais. Devemos aproveitá-las,
no que for possível, na realidade brasileira.
Era isso, Senador Ruben Figueiró. Sei que ultrapassei o tempo, mas é um tema que, eu tenho certe-
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za, se V. Exª estivesse no plenário, também faria um
aparte e se somaria a esta luta que é de todos nós.
Eu vejo agora as galerias lotadas. São homens e
mulheres, ampla maioria de adultos e alguns jovens,
mas todos, tenho certeza, concordam que o Brasil
não pode se fazer... Alguém levanta positivamente o
braço... Nós, que estamos na vida pública, não podemos olhar como se isso não estivesse acontecendo.
Repito: é uma epidemia que está chegando a todos
os lares. Disse no início e assim termino: se não chegou nos lares dessa ou daquela família; com certeza,
essa família sabe de um colega, de um amigo por ela
afetado. Quem sabe de sua chegada, sabe como é
doído! Você que se lembra da alegria do nascimento
de seu filho... Eu perguntei a uma mãe como estava
seu filho, e ela me disse: “Paim, perdi meu filho. Lutei
a vida toda, sofri muito e o pedi para as drogas. Ele
morreu já faz um ano.”
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Sr. Presidente, encerro meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Senador Paulo Paim, permita-me, antes que V. Exª deixe a tribuna e assuma a Presidência
desta sessão, manifestar-lhe minha profunda admiração por sua atuação parlamentar.
Toda vez que V. Exª assume a tribuna é para mim
uma catedral de ensinamentos, sobretudo em defesa
dos direitos sociais. V. Exª fez uma extraordinária explanação sobre a questão das drogas, que aflige toda
família brasileira, que aflige todos aqueles que têm
sentimento de solidariedade humana.
V. Exª defende os aposentados... E com que ardor
defende a classe dos aposentados! Tudo isso significa, Senador Paulo Paim, a admiração, o respeito que
o Brasil tem por sua ação parlamentar.
E quero aqui acrescentar, Senador Paulo Paim,
que essa admiração que o Brasil tem e que posso refletir agora nas minhas modestas palavras, é também
pela Bancada Federal no Senado do Rio Grande do Sul.
V. Exª, o eminente Senador e um patrimônio desta
Casa, Senador Pedro Simon, a Senadora Ana Amélia,
toda vez que V. Exªs assumem a tribuna é para dar lições a seus companheiros desta Casa e eu me recordo
agora que não é diferente a tradição parlamentar do
Rio Grande do Sul.
Quando V. Exª falava e, quando eu ouvi o aparte
do Senador Pedro Simon, eu me recordava de grandes vultos do Rio Grande do Sul que perlustraram esta
Casa no passado como Paulo Brossard, Daniel Krieger,
Mem de Sá, Alberto Pasqualini; V. Exªs estão repetindo a atuação daqueles saudosos Parlamentares, com
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exceção, aliás, do Senador Paulo Brossard que ainda
nos dá a honra de conviver conosco.
Portanto, ao transmitir a Presidência desta Casa
a V. Exª, eu quero manifestar com a autoridade que
estou exercendo neste momento que a manifestação
é da Presidência. Não é...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Me permita, Senador Ruben Figueiró, porque aqui, das galerias, eles cumprimentam o Senador Simon, fazem
sinal para nós porque a maioria é do Rio Grande do
Sul, de Caxias do Sul, terra minha e do Senador Simon. Ambos nascemos em Caxias, com muito orgulho,
naquela bela cidade.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró Bloco/
PSDB – MS) – Porque em Mato Grosso do Sul temos
muito da origem e da gente do Rio Grande.
As minhas homenagens também como Parlamentar do Rio Grande do Sul. Sejam bem recebidos
nesta Casa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O Senador Simon, como diplomata, disse que vocês vieram
neste momento para me ouvir, mas ouviram foi o aparte
brilhante que ele fez também. (Pausa.)
Um abraço a todos. Boa caminhada e bom retorno.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró Bloco/
PSDB – MS) – Com a palavra o eminente Senador
Pedro Simon, com as nossas homenagens.
O Sr. Ruben Figueiró deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra, neste momento, ao Senador
Pedro Simon, que ninguém tem dúvida de que é uma
grande referência não só para o Congresso – Câmara
e Senado –, mas também para todo o povo brasileiro.
Senador Simon, eu estou orgulhoso porque vou
presidir a sessão para ouvi-lo.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, mais uma vez, meus cumprimentos pela
importância do conteúdo do pronunciamento de V. Exª.
Não há dúvida alguma de que o projeto do nosso
querido companheiro Osmar Terra é de profundidade,
e é a esses projetos que a Câmara se dedicou, reuniu
o povo brasileiro, todas as entidades a favor e contra,
foi um estudo feito com o maior carinho e com maior
respeito, e Osmar Terra conseguiu uma grande vitória,
e acho que a maneira de homenageá-lo melhor não
é só votar a favor – V. Exª, eu e o Senador Cristovam
já dissemos que vamos votar a favor –, mas é debater
mais a matéria, porque essa é uma matéria que não
tem limite para debater, é quase que o infinito. Então,
vamos analisá-la sob o ângulo do Senado, e creio que
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cada um de nós tem várias tonalidades que podem dar
o caráter pessoal a esse assunto.
Eu, como pai, como governador, como ministro
da agricultura, como político, ao longo de mais de 50
anos, posso falar a vida inteira sobre isso, posso falar
como V. Exª, um coloninho lá, de Caxias. Nunca ouvi
falar de droga, não sabia o que era. Para mim, droga
era – nós, em Caxias – uma porcaria que comprávamos,
era o sapato em que entrava água, caderno em que as
folhas arrancavam-se ao natural. Por isso, acho que me
emocionei com o discurso de V. Exª. E conte comigo
no trabalho que sei que V. Exª haverá de coordenar e
quanto a esse eu faço questão de participar, discutir,
debater, aprender e não digo ensinar, mas contar fatos
que eu conheço e que podem ajudar.
Sr. Presidente, eu tinha preparado um pronunciamento, e vou apresentá-lo, sobre ética e política. Eu
fiz esse pronunciamento, pensei, quando começou a
correr na Câmara uma emenda querendo mexer com
a Ficha Limpa, querendo alterá-la. Desculpe-me, mas
eu acho um desastre. Eu acho um desastre. E quando
eu vejo os Senadores que estão dentro dessa matéria, eu me apavoro, porque é um Deputado do maior
estilo, um líder importante, de grande credibilidade, e
que entra numa matéria dessa natureza. Não que eu
não diga que o Ficha Limpa merece muita discussão
e muito debate. Nós três, que estamos aqui, somos
testemunhas: quando nós votamos o Ficha Limpa, foi
uma espécie de golpe que nós demos – nós demos um
verdadeiro golpe, que pegou muita gente de surpresa.
Nós sabemos que o projeto de Ficha Limpa veio da
Câmara com muitas questões que devem ser alteradas; ele não veio perfeito. Nós – Cristovam, V. Exª e eu
–, como muitos Senadores, entramos com uma série
de emendas para aperfeiçoá-lo. Mas quando chegou
naquele dia, que era o último dia, que ou a gente votava ou morria, nós ficamos aqui para discutir. E se nós
apresentássemos emenda e a emenda fosse aprovada, voltava para a Câmara e morria o projeto, acabava.
Então, eu fui um dos que vim a esta tribuna fazer um
apelo: “Meus colegas Senadores, eu retiro todas as
minhas emendas”. E faço um apelo para que outros
colegas também retirem as emendas deles. Vamos
votar como está e vamos assumir o compromisso de,
mais tarde, debater a matéria e fazer o aprimoramento necessário. Mas, se não fizermos isso agora, volta
para a Câmara e morre; não se fala mais. E a lógica
era tão correta que todos os Senadores retiraram as
emendas, e vários Senadores que eram contra votaram
a favor do projeto, que foi aprovado por unanimidade
sob este argumento: vamos votar agora e, depois, vamos ver. Então, vamos ver.
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Mas não uma emenda como a que se apresenta na Câmara. Vejam: há uma figura que acho que é
unânime no Brasil. A figura deste querido cidadão,
Carlos Ayres Britto, é hoje uma unanimidade nacional
de seriedade, de respeito, de credibilidade. Presidente
do Supremo, sim, Presidente do Supremo. Mas ele foi
muito mais do que Presidente do Supremo. Ele soube
conduzir aquela Casa nas horas mais difíceis, inclusive
nesta da Ficha Limpa, com tranquilidade, com grandeza e com respeito.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Permita-me, Senador Simon, lembrar a política
de cotas. V. Exª foi um dos que mais a defendeu aqui,
quando alguns se encolhiam. V. Exª sempre defendeu,
e foi sob a presidência dele que nós a aprovamos no
Supremo.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É
verdade, é verdade.
E, aqui, ele faz a defesa enfática da Ficha Limpa:
“Do ponto de vista da depuração ética dos costumes
político-administrativos, acho um lamentável retrocesso
para não dizer um desastroso retrocesso”. É a palavra
do Presidente do Supremo até ontem.
Ainda espero que a Câmara não vote. Ainda espero que o nobre líder do PT de São Paulo, por quem
tenho o maior carinho, o maior respeito, não avance com
esse projeto. Mas, se avançar, temos de nos preparar
para rejeitar aquele projeto e reconhecer que temos de
entrar na reforma política e aprimorá-la, mas não da
maneira como que é feita, pura e simplesmente para
acabar com o projeto.
Há prefeitos que têm rejeitadas as suas contas
pelo Tribunal de Contas. A emenda exige que seja votada pela Câmara de Vereadores, e, cá entre nós, sabemos, infelizmente, que a manifestação da Câmara
de Vereadores é só política: se ele tem maioria, ganha
sempre, por maior vigarista que seja; se ele não tem
maioria, perde sempre, por maior seriedade que tenha.
Entro no pronunciamento. Algumas pessoas estranham que eu, que, na minha vida política, praticamente não entrei muitas vezes em pronunciamentos
voltados à ética e ao sentimento de fé e de compreensão, desta vez tenha insistido – e venho insistindo
– nas questões da ética e da política.
Talvez, Sr. Presidente, chegando aos 83 anos... E
olha, lá no Ginásio do Carmo, em Caxias do Sul, com
14 anos, um coloninho que nem eu, de calça curta,
fundava o Grêmio Estudantil do Carmo, porque li, no
jornaleco dos lassalistas, que nos colégios grandes
eles já haviam criado, e não parei mais esses debates, essas discussões, que venho fazendo até agora.
Mas, agora, ao final da vida política e, naturalmente,
me aproximando do final da vida física, nos meus 83
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anos, acho que há algumas coisas que considero importantes. Tenho falado, tenho sido chamado e tenho
ido a reuniões a que nunca tinha ido antes: reuniões de
católicos, reuniões de protestantes, reuniões de evangélicos, reuniões de professores, reuniões de líderes
sindicais, enfim, reuniões de vários segmentos que
não têm nada de política partidária, mas que querem
discutir com a nossa sociedade.
V. Exa, Senador Cristovam, é o maior exemplo que
eu vejo nesse sentido, pelo seu esforço emocionante
para fazer com que toda a sociedade se interesse pela
saúde e, de modo especial, pela educação. A convocação e as viagens que V. Exa faz, sem nenhum cunho
político de interesse futuro, são apenas para levar ao
interior do Rio Grande ou ao interior do Nordeste essa
causa, que, como diz V. Exa, só haverá de ir adiante
quando a nossa sociedade aceitar e entender que é
ela que deve conduzir, e nós, atrás dela.
Fui surpreendido com um convite do Conselho
de Pastores Evangélicos no Rio Grande do Sul para
fazer uma palestra e debater com eles ética, política e
também cristianismo. Eu me senti muito honrado em
participar de um encontro que tinha como meta discutir essas matérias com pessoas com as quais eu não
tinha maior intimidade.
Na palestra, eu contei àqueles mestres, muitos
pastores, que tinha muito orgulho de dizer que estas
três palavras sobre as quais eles me convidaram para
falar – cristianismo, ética e política – sempre estiveram
no centro da minha existência.
Desde jovem, desde os bancos escolares, sou
alguém que – eu não sei por que – sempre teve vocação para a política.
Eu entendo como política a luta que se dá no interior de uma sociedade, tendo como objetivo alcançar
o bem-estar da maioria da população.
E todo avanço social, todo avanço econômico
resulta de um debate político, de uma votação em algum Parlamento.
A minha vida está ligada, indissociavelmente, à
atividade parlamentar. Alcancei meu primeiro mandato eleitoral com vinte e poucos anos, quando me elegi
Vereador na nossa Caxias. Depois, passei dezesseis
anos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Passados os primeiros quatro anos, insistiam os
colegas que eu devia vir para Brasília, mas, com a ditadura... Eu cheguei à Assembleia um guri, vindo do
governo Juscelino, com uma atuação na vida estudantil
emocionante – como eu vejo com saudade o que foi
a minha vida estudantil, com a figura de Juscelino na
Presidência, com um País de liberdade, de debate, de
discussões, de crescimento e de avanço! Depois de
um ano ali chegado, veio a Revolução.
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E no Rio Grande de Sul houve uma limpeza geral: caçaram, prenderam, mataram; gerações foram
afastadas da política. Terminei eu, um guri de primeiro
mandato e no segundo ano de desempenho, chefe de
partido. Era o que tinha sobrado, até porque ninguém
queria. O troço era muito violento. Para nós do velho
PTB do Rio Grande do Sul, que tinha história, que tinha biografia – Getúlio Vargas, Pasqualini, Jango –, a
hora era muito difícil, e eu tive de ficar. Fiquei, fiquei e,
infelizmente, quando Brizola voltou, a minha tese era
a de nos unirmos, darmo-nos as mãos para fazer um
grande movimento de resistência, de convocação de
uma assembleia nacional constituinte, de reorganização da vida partidária.
Foi feito um acordo com o Sr. Golbery no sentido
de, como a Arena estava esvaziada, desmoralizada.
ridicularizada, fazer um pluripartidarismo falso. O Brizola concordou em fundar o seu PTB, que depois lhe
tiraram, e criou o PDT.
Por essas razões, eu tive de ficar no Rio Grande
– tive de ficar ali por mais tempo que o necessário –,
embora, nesses 16 anos como Deputado Estadual,
eu tenha passado metade dos dias aqui em Brasília,
com o Dr. Ulysses, com Teotônio, com Tancredo, pela
importância do nosso MDB do Rio Grande do Sul, pela
importância do nosso trabalho.
Mas lá fiquei por 16 anos, e agora estou no Senado. Cheguei aqui em 1979, eleito em 1978. Foram
quatro anos como Governador, um período como Ministro da Agricultura, e o resto aqui nesta Casa.
Ao longo desse tempo, eu aprendi a conhecer
a importância do Legislativo. O Parlamento é o local
onde...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Pedro Simon, permita-me.
O tempo de visita se encerrou. Alunos do curso
de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Integradas
Alcântara Machado e da Faculdade de Artes Alcântara
Machado, vocês estão se retirando, mas saibam que
estão ouvindo aqui um Senador que é um ícone para
todos nós.
Levem para a sua cidade que vocês estiveram
em Brasília e assistiram a um discurso do Senador
Pedro Simon, com a presença do ex-Governador Cristovam Buarque – o Senador Pedro Simon também foi
Governador – e deste negro operário na Presidência.
Sejam bem-vindos e bom retorno. (Palmas.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Vocês não calculam como é bom vocês estarem aí: manga
de camisa, saem pela porta que entraram; vocês têm
um guarda, vocês podem olhar, virar a cara para ele,
não há nenhum perigo. Essa é a democracia. Mas perguntem para os pais de vocês como foi difícil mantê-la,
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como era difícil, na ocasião: eles estavam aqui, daqui
a pouco desapareciam, e a gente levava um tempão
para descobrir. E feliz se a gente os encontrasse vivos.
Um abraço, irmãos.
O Parlamento é o local onde são discutidas as
diferentes visões econômicas, sociais e políticas de
como deve ser uma nação. O Parlamento é um campo de batalha, no qual as únicas armas empregadas
– ou que deveriam ser empregadas – são a palavra e
o voto. Como todo processo efetivo na vida de um país
decorre da luta política, é óbvio que não pode haver
progresso em uma ditadura.
Depois dessa confissão de fé na política, analiso
a questão, sempre polêmica, da junção da ética com a
política. Frequentemente as pessoas me questionam:
será que ética combina com política? Eu respondo
que sim. Minha vida pública, até aqui, tem sido uma
luta incessante, para que, no Brasil, se consiga compatibilizar uma administração pública com decência e
com dignidade.
É uma luta dura, eu sei, mas nunca me senti só.
Estamos aqui, ali está o Cristovam, ali está o Paim, e
tantos quantos têm esse mesmo ideal. V. Exª, com lutas constantes e permanentes, e a gente sabe disso,
e, às vezes, com uma organização partidária. E V. Exª
consegue manter os seus compromissos com a ética
e com a política. V. Exª, Senador Cristovam, mudou de
partido. V. Exª que era um daqueles que, dentro do PT,
levava o mundo a acreditar que aquela gente organizada por Dom Evaristo, que tinha caminhado, que vinha
para um mundo novo... Olhando para V. Exª, olhando
para o Frei Beto e tantos outros, não havia dúvida nenhuma de que era um mundo novo.
Eu sofri muito com a saída de V. Exª do PT. Eu
sofri muito com a saída de Frei Beto. E não vamos citar
aqui tantas e tantas pessoas que deviam estar lá e não
estão. Mas V. Exª saiu para ficar com o seu princípio:
da ética e da dignidade dentro da política. Eu garanto
que há um grande número de brasileiros para que se
acabe com a corrupção e se mantenha essa linha da
ética e da dignidade.
É bom esclarecer que as pessoas decentes são
das mais diferentes orientações religiosas, das mais
diferentes agremiações partidárias e das mais diferentes profissões. Não dá para dizer que advogado é
mais ou é menos; que católico é mais ou menos que
cristão; não dá para dizer que o partido A é mais ou
menos que o partido B. A divisão partidária no Brasil
é tão anárquica, é tão sem conteúdo, é tão sem profundidade. Se nós quiséssemos reunir os chamados
éticos e ir para um ou outro lugar, escolher o lugar, não
dá para dizer que é este, porque todos têm o ótimo e
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todos têm o péssimo, mas em todos há uma grande
maioria de dignos, de éticos e de moralistas.
Por isso, é interessante dizer: a decência não é
monopólio de um grupo político, como apregoam alguns.
Agora, quando se antecipa uma eleição presidencial fora de hora, chega a ser ridículo quando a gente
vê os debates do candidato A com o candidato B; do
partido A com o partido B, quem é o dono da ética ou
quem é o dono da dignidade.
Até porque, com todo o respeito, para mim, eu
não vejo nada tão parecido com o PSDB do Fernando
Henrique na Presidência com o PT do Lula na Presidência. Sinceramente, eu não vejo diferenças; eu não vejo
interrogações; eu não vejo coisa nenhuma! Para mim,
é a mesma linha, é o mesmo estilo e a mesma força.
Eu tenho o maior respeito pelo Lula, pela Dilma,
como tenho o maior respeito pelo Fernando Henrique
e pelo Serra, nas qualidades e nos equívocos e desgovernos que ambos praticaram. Não vejo nem um lado
nem o outro pegar a bandeira, levantar e dizer: “Essa é
minha! Não é tua, PSDB!”. Ou o PSDB levantar a bandeira e dizer: “Essa bandeira é minha! Não é tua, PT!”.
No fim é a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma, inclusive no relacionamento com o Congresso Nacional. Inclusive naquilo que é a grande tese de,
com 20, 30 partidos políticos, com partidos sem ideia,
sem conteúdo, sem nada, terem de conviver, terem de
encontrar uma fórmula de andar, de marchar, de ir junto, e essa forma seja o “é dando que se recebe”. Foi
assim no Governo do Fernando Henrique, foi assim
no Governo Lula, e está indo para isso, no Governo
da atual Presidente.
Meu amigo, desculpe-me, pode ser até pecado
o que vou dizer: não foi assim no Governo Itamar. Eu
presidi, fui Líder do Governo Itamar durante dois anos
e não sei quantos meses nesta Casa. No Governo Itamar não existiu o “é dando que se recebe”.
A lei talvez mais importante dos 35 anos que estou nesta Casa; a lei mais positiva, mais concreta foi a
que criou o Plano Real. Foi corajosa, foi inteligente, foi
competente, diferente do Plano Cruzado, independente do Cruzado Novo, independente do Sr. Presidente
Collor, do seu projeto, o Plano Real foi feito com medida, com cautela, foi feito nesta Casa, não por medida provisória. Foi debatido nesta Casa, os Ministros
vieram várias vezes e mudaram várias vezes para ser
aprovado. Não teve um emprego, uma emenda, nada
que um Deputado ou Senador tenha dito para votar:
eu fiz isso, ou eu fiz aquilo. Isso é importante salientar.
Para o Governo Itamar Franco a governabilidade não
significava troca-troca. Convidou a Ministra Erundina,
do PT, que, para aceitar, teve que sair do PT porque o
PT jogava contra o Governo Itamar, era contra o Real,
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não esperava que o Real desse certo, votou contra.
Mas o Governo foi heterogêneo, ocupou-se de todos.
Eu diria que os brasileiros éticos são aqueles
que colocam os interesses nacionais acima dos seus
sonhos individuais. E eu, Pedro Simon, sou um inexpressivo discípulo de Alberto Pasqualini, um dos mais
destacados sociólogos políticos na história deste País,
teórico do trabalhismo brasileiro. Pasqualini tinha justiça
social e a ética como metas principais de seu trabalho
político. Sempre trabalhei nesta mesma linha. E pela
firmeza dos princípios de Pasqualini, pela sua dignidade e pela sua retidão, ganhou para o Senado, mas
perdeu duas vezes para o governo do Estado.
Que os acordos, os arreglos feitos, inclusive candidato pelo PTB quando Getúlio era candidato a Presidente da República e ele a Governador... Desculpe,
Dr. Getúlio, mas o Getúlio apoiou mais o candidato do
PSD, Jobim, do que o candidato do PTB, Pasqualini.
Que tinham medo do Pasqualini: esse Pasqualini pode
ser comunista, não sei o quê... Tinham medo da ideia
social, tinham medo da dignidade, do caráter, da firmeza do Pasqualini.
Lá adiante, quando ele foi candidato novamente a governador, o boicote foi total. O boicote foi total,
e ele não ganhou. Mas as suas ideias estão aí. Eu
sou responsável por quatro volumes da Biblioteca do
Congresso, que a Gráfica do Senado aprovou, votou,
escreveu, publicou e distribuiu, das ideias de um homem, que ainda não são nacionais, porque infelizmente
poucos têm a coragem de debatê-las.
Está aí um nome, meu querido Cristovam, que V.
Exª não sei se já leu, mas devia ler mais. Eu vou lhe
dar cópia de tudo para V. Exª ver o impressionante na
personalidade do Pasqualini.
Em 1937, com a intervenção, ele foi parar na Secretaria da Justiça do Rio Grande do Sul. E lá ele bateu
na mesa: “Aqui não tem censura”. E o governador dizia:
“Como é que é?”. E ele: “Como é? Não, pode publicar
o que publica porque não admito censura”.
Por isso não cresceu. Aqui defendeu com profundidade o BNDES, o Banco do Brasil, a Petrobras, as
grandes ideias sociais, mas na política não teve vez.
Brizola, Jango, outras pessoas com a malícia e com o
jeitinho brasileiro passaram adiante um homem com
ética, com seriedade, que dizia as coisas que eram
e como deviam ser, e não aquilo que precisava dizer
para ganhar o voto.
Embora o número de bons políticos seja maior
do que se imagina, o povo brasileiro tem uma má impressão dos que exercem a vida pública. E, cá entre
nós, o povo brasileiro tem razão. A verdade é que, nos
últimos anos, assistimos a uma quase interminável
série de escândalos no meio político. E, lamentavel-

MAIO DE 2013

31700 Sábado 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

mente, muitos desses escândalos referem-se à malversação do dinheiro público. É forte a sensação de
que, em nosso País, reina a impunidade total para os
que cometem crimes contra a Administração Pública,
especialmente aqueles que ocupam os cargos mais
elevados. Frequentemente, a população brasileira se
sente abandonada, impotente, desiludida, diante das
denúncias da imprensa.
É por isso que eu digo e repito da tribuna do Senado: o povo brasileiro deve vigiar de perto os homens
públicos brasileiros. O povo deve cobrar dos políticos
que lutem para pôr fim às mazelas sociais que nos infelicitam e envergonham. O povo deve exigir dos seus
representantes que se mantenham longe das más
práticas políticas: a troca de favores, as negociações
escusas, a corrupção, o compadrio, o clientelismo. Em
suma, o cidadão brasileiro deve pedir aos seus homens
públicos que sejam éticos.
Eu sempre achei, na minha talvez ingenuidade,
que seria importante unir a atuação política ao pensamento cristão. Em outras palavras, levar adiante
uma atuação política levando em conta os valores do
Evangelho.
Quando analisamos em conjunto esses temas
– política, ética e cristianismo –, chegamos ao cerne
desse nosso tempo de tantas e tão profundas dificuldades para o ser humano. São muitos e grandes
problemas universais que nos angustiam. Eu destaco, por exemplo, o aparente declínio da religiosidade,
paralelamente ao avanço do egoísmo, do ateísmo e
do consumismo. Ressalto ainda a fome, a miséria e a
falta de perspectiva de ascensão social para uma vasta
fatia da espécie humana.
Vivemos hoje num mundo assolado pelo materialismo vulgar, pela pobreza espiritual, pelo individualismo, pela indiferença aos mais pobres, pelo consumismo
desenfreado e pela ganância. A situação é dramática,
mas eu acho que os políticos cristãos devem trabalhar
para mudar esse quadro. Os políticos devem atuar com
os olhos voltados para a caridade e para a solidariedade. O acúmulo de 2 mil anos de história desenvolveu
nos cristãos um olhar mais aguçado para perceber
as contradições do mundo. O Cristianismo produziu,
nesses 20 séculos, um verdadeiro manancial de ensinamentos em defesa da dignidade da pessoa humana.
Vivemos hoje uma vida muito movimentada. O
mundo exige de nós que nos mantenhamos em agitação o tempo todo. Nunca estamos sós. Há sempre um
computador, uma televisão, um rádio, um aparelho de
som por perto. Seja em nossa casa, seja no ambiente de trabalho, não temos mais o silêncio necessário
ao recolhimento que é reflexivo, ao recolhimento que
dá fruto.
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Essa reflexão espiritual deverá resultar, é claro,
numa prática mais intensa, numa dedicação maior
ao trabalho pelos nossos irmãos mais necessitados.
Proponho, agora, refletirmos sobre os valores como
caridade e solidariedade.
Nós, cristãos, somos movidos pelo amor ao próximo; nós, cristãos, vivemos para partilhar e compartilhar
nossas experiências, nossos conhecimentos e nossos
bens. Pode-se dizer, portanto, que o cristão é levado,
desde o início de sua formação, a buscar o bem comum. Queremos buscar uma vida melhor? Sim, mas
que seja uma vida melhor para todos.
Os cristãos têm de ser cidadãos participantes,
interessados de que a vida seja melhor ou menos sofrida para todos que o cercam, na nossa cidade, no
nosso universo. Os cristãos devem ser solidários. O
que é a solidariedade? Nada mais do que o princípio
da partilha. O ser solidário é justamente o contrário
do ser indiferente. Ele se preocupa pelos que sofrem
e, mais do que isso, trabalham para que lhes sejam
amenizados os males. A solidariedade e a caridade
são os traços diferenciados do cristão.
Apresentei uma proposta, aceita pela Mesa, de o
Senado levar uma representação à Jornada da Juventude. Não sei se o Presidente Renan e sua assessoria
da Mesa estão tomando as providências de, se possível, ter alguns minutos com o Papa no Rio de Janeiro.
Eu sou um homem que se emocionou com o
nosso Papa. Eu vinha angustiado na expectativa do
que iria acontecer naquilo que sabíamos que estava
a caminho na sucessão do Papa Bento XVI. Acho que
Sua Reverendíssima teve um elevado gesto de grandeza ao renunciar. E eu me emociono quando vejo na
televisão, pela primeira vez, dois Papas juntos: Francisco, em pleno exercício, e Bento XVI, o Papa emérito. Bento XVI fazendo o que disse que faria, uma vida
solitária, meditando, rezando e torcendo para que o
seu sucessor vá bem.
Confesso que, desde que saiu a noticia do Papa
Francisco até agora, veio tendo emoções acumuladas,
na sua seriedade, na sua humildade, na sua maneira
de ser. Coisas simples: ele, já Papa, pagar a despesa da hospedagem; ele, já Papa, guiar. Nunca tinha
visto, nunca se tinha comentado sobre os aposentos
do Papa no Vaticano. O máximo que a gente via era o
Papa na janela. Daí, sai a notícia de que o Papa Francisco tinha olhado os aposentos a ele reservados e
tinha dito: “Mas isso aqui é um condomínio”. E pedira
que fosse reservada uma parte muito menor para ele.
E continua lá, praticamente num hotel destinado aos
cardeais quando estão em Roma, no Vaticano.
A escolha do nome de Francisco, quando o Cardeal brasileiro, confirmada a sua indicação, bateu nas
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costas e disse: “Não esqueça os pobres”. E, naquele
momento, ele escolheu o nome Francisco. Ele contou
isso na sua primeira fala. Quando lhe perguntaram qual
seria o nome, ele disse: “O cardeal brasileiro, quando
ficou esclarecido que o nome seria o meu, bateu nas
minhas costas e disse: ‘Não se esqueça dos pobres’.
E eu escolhi o nome de Francisco”.
Acho que os precedentes que se falam dele –
essas páginas amarelas da Veja, do ilustre representante, chefe do judaísmo em Belo Horizonte, dizendo
que ele era o maior amigo do Papa, antes, quando ele
era padre ou bispo em Buenos Aires; a convivência
que eles tinham, andando de ônibus ou de metrô, e as
conversas que eles tinham sobre o que pensavam da
humanidade – me levam a acreditar que nós tenhamos,
talvez, a oportunidade de um fato novo. Não sei, mas
essa coincidência, a mim, me emociona. Um encontro da mocidade do mundo inteiro, no Rio de Janeiro,
com o Papa Francisco. Creio que alguma coisa nova
haverá de acontecer.
Tenho dito que o mundo nunca esteve tão vazio
de grandes líderes, de grandes nomes como atualmente. O Obama, em quem eu tinha uma esperança
tão grande, acho que é um grande nome, mas a política dos americanos, o Congresso Nacional não o têm
deixado avançar como deveria. Então, a sua palavra, a
sua orientação, o seu estilo, nesses quase 5 anos de
mandato, têm sido longe do que a gente imaginava,
da sua pregação na primeira campanha.
Embora tenha que se fazer justiça, porque o que
ele prometeu com relação à saúde ele fez, dentro do
possível. Quanto à penitenciária em Cuba, ele está
tentando fazer e o Congresso não deixa. Mas ele não
conseguiu se firmar.
A França, meu Deus, onde está De Gaulle? Onde
está Mitterand? A Inglaterra, meu Deus, pelo menos
o primeiro-ministro é um pouquinho melhor do que o
outro trabalhista, que era quase que um cachorrinho
do americano; a Alemanha, pelo menos, tem uma líder
que pensa, que fala, que impõe, mas sem grandeza; a
Itália, coitada da Itália, com aquele primeiro-ministro,
que ainda dizem que foi o melhor primeiro-ministro da
história; a Rússia, até sou sincero em dizer que respeito
a figura daquele primeiro-ministro, hoje presidente e
outra hora primeiro-ministro. A Rússia teve uma transformação quando a União Soviética acabou, mas não
teve a competência de conduzir, como a China conduz,
e está vivendo horas difíceis e amargas, onde hoje os
maiores capitalistas do mundo eram aqueles que eram
os chefes do Partido Comunista e que, com as privatizações, ficaram com os grandes capitais na Rússia.
A China, nem sei o que dizer; o Japão também não. A
América Latina, ainda vejo na nossa Presidente a que
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merece mais respeito. A África, meu Deus, quão longe
do Mandela estão os atuais dirigentes!
Isso que está acontecendo na Síria não dá para
entender. Não é nenhuma disputa. Vamos fazer justiça, a culpa não é da Rússia, nem da China, nem dos
Estados Unidos, nem de Israel. É uma briga interna. A
ONU, essas nações e o Conselho de Segurança não
têm autoridade de parar, não têm condições de parar.
E já são 80 mil mortos na estupidez de uma guerra civil cujo motivo é um ditador, filho de outro ditador que
inferniza a vida na Síria.
Mas não há líder. Nem os palestinos, que tinham
um vulto que era uma liderança enorme, nem Israel, de
grandes nomes do passado. O mundo vive uma hora de
uma tremenda falta de liderança. Por isso, eu vejo que,
nesta reunião do Rio de Janeiro, o Papa pode iniciar
uma movimentação, e essa movimentação, por mais
importante que seja, não é no sentido de aumentar o
número de cristãos – isso também é importante –, não
é no sentido de se preocupar que o catolicismo está
diminuindo na Europa, no Brasil e por aí afora – o que
também é importante –, mas eu acho que não há uma
segunda pessoa em condições de, realmente, falar e
tentar reunir aquilo que talvez...
Quando terminou a Grande Guerra, o Churchill,
com o Stalin e com o Roosevelt, propôs que se convidasse também o Papa para fazer parte da reunião
para discutirem o pós-guerra. E o Stalin teria perguntado: “Mas quantas divisões tem o Papa? O que ele
representa?” Realmente, hoje, até mais do que naquela época, o Papa representa menos sobre a realidade
do poder na humanidade. Mas seria importante que
se iniciasse esse movimento e que o Papa pudesse
iniciá-lo; pudesse, no Rio, no meio dessa convocação,
solicitar uma reunião das grandes lideranças do mundo; pudesse discutir, numa hora em que, cá entre nós,
hoje, a ONU é uma entidade de mentirinha.
Posso dizer que a ONU não vale nada. A ONU
é como o Senado: não vota nada, não vale nada, não
representa nada. O que vale é o Conselho de Segurança. E lá, no Conselho de Segurança, o que valem
são as nações cativas, permanentes, que estão lá o
tempo todo: França, Inglaterra, Rússia, China, Estados Unidos. Esses têm o poder de veto e esses é que
podem decidir o que é e o que não é. Esses é que
desmoralizam a Assembleia Geral das Nações Unidas.
A Assembleia Geral das Nações Unidas já aprovou, com imensa maioria, que a Palestina se integre
à ONU e seja considerada uma nação, mas, como o
Conselho ainda não aprovou, não vale nada. Ela pode
entrar, assistir sentada, na expectativa de que pode
ser, mas não é. A imensa maioria da Assembleia disse que é, mas a minoria do Conselho de Segurança,
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dos cinco que têm direito a veto, um dizendo que não,
não pode pertencer.
Na Guerra Fria, o mundo inteiro ficava naquela
expectativa, entre o Presidente americano e o Presidente russo, do telefone vermelho dos dois. Os dois
tinham um telefone direto de um para o outro. E, qualquer coisa, um avisava o outro.
Foi o que aconteceu em Cuba. Quando a Rússia
enviou os foguetes para Cuba, o mundo ficou naquela
expectativa, e o americano se preparou para o ataque.
Houve um telefonema, e a Rússia concordou em retirar.
Ela retirou os foguetes, e não houve nada.
Essa era a linguagem. A linguagem do mundo
era entre um telefone vermelho, que quem podia usar
era o Presidente Roosevelt e o Presidente americano.
A humanidade inteira ficava assistindo. Falava, gritava,
etc. e tal, mas era por aí.
Hoje não há mais a Guerra Fria. Caiu o Muro de
Berlim, desapareceu a União Soviética, a Rússia não
tem mais aquele poderio, aquela força, aquela autoridade que ela tinha no mundo. De certa forma, pode-se
dizer que ela foi substituída pela China. Eu não consigo entender por que a China, que era um comunismo muito mais duro do que o russo, um regime muito
mais fechado do que o russo, como é que o russo se
esvaziou e a China consegue viver?
Quando eu estive em Hong Kong, fiquei impressionado porque, em Hong Kong, a Embaixada da China
funcionava como se fosse o governo da China. A empresa de aviação aérea chinesa funcionava como se
fosse o Ministério das Relações Exteriores da China.
E, já naquela época, ali, do outro lado da ponte que
saía de Hong Kong rumo ao continente da Rússia, ali
era território chinês, mas já se permitia que as fábricas capitalistas que tinham sede em Hong Kong, como
não havia mais como se expandir, podiam se expandir
no território da China. Lá na China, eram capitalistas,
obedeciam às regras do capitalismo. Não recolhiam imposto e não tinham as proibições, e não tinham nada.
E, assim, a China foi indo. Macau, território português
passou para a China se transformou numa terra de
jogo, uma miniatura do que há nos Estados Unidos.
Não com tanta suntuosidade, mas era um território, em
plena China, onde o jogo era aberto e que funcionava
às mil maravilhas. E a China está aí, ocupando uma
posição, dialogando.
A Europa, é engraçado. Eu não sei se V. Exª
pensa como eu, Senador Cristovam, mas a Europa,
no século passado, por duas vezes ficou em uma posição econômica, política e militar mais forte do mundo
e suportou duas guerras que estavam praticamente
vencidas e perdeu as duas. Ela foi esfacelada. Agora,
no terceiro milênio, sem guerras, sem nada, não faz
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parte do Conselho de Segurança da ONU, não tem
força nesse sentido, não tem exército ou coisa alguma.
No entanto, quem dita as normas, quem manda hoje
na Europa é a Alemanha. Nunca Hitler, que berrava
daquele jeito, batia na mesa, teve tanta expressão e
ação como a primeira-ministra da Alemanha, a quem
todos obedecem, de quem todos têm medo.
Interessante essa posição da Alemanha. Com a
Inglaterra louca de raiva, mas ela, com uma humilhação aos Estados Unidos, digamos assim, não tendo
uma política própria, uma ideia própria dela, Inglaterra,
vem sendo apenas repetitiva do americano. A Inglaterra
não tem a simpatia nem da França, nem da Itália, nem
de ninguém. E todo o mundo, apesar das restrições,
tem que reconhecer que quem dita as normas, quem
orienta é a primeira-ministra alemã.
Então, neste mundo, passa pela cabeça de alguém a ideia de que, agora, no mês que vem, o Obama, o chefão da Rússia, o Putin, a Alemanha, a China
vão se reunir e fazer qualquer coisa de bom e de útil,
acima de bem e do mal, acima do comunismo ou do
capitalismo, acima da China ou dos Estados Unidos,
algo de bom para a humanidade? Não passa pela cabeça de ninguém isso.
É aí aonde eu quero chegar. Pessoas como V.
Exª, Senador Cristovam, nós deveríamos fazer um
movimento neste sentido. Pelo menos hoje, amanhã,
maio, junho e julho,
Acho que é um momento em que algo pode ser
iniciado nesse sentido, e a presença do Papa na reunião, como cidade do mundo inteiro.
É por isso que eu acredito, eu espero, eu tenho
a convicção e, por isso, eu tenho a esperança, não sei
se teremos chance, de que haja dois minutos para o
Papa receber a comissão do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Pedro Simon, permita-me responder a
V. Exª, eu ia responder no final, mas, antes do aparte,
o Presidente da Casa, Renan Calheiros, disse que a
comissão já está pronta, e V. Exª é o número um dessa
comissão. A comissão vai ao Papa, e o Papa vai receber.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O
Papa vai receber?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Vai receber.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu
ainda não sabia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Se V. Exª quiser, eu digo aqui.
Claro, vai ser encabeçada pelo Senador Renan
Calheiros, em seguida, Senador Pedro Simon, Vital do
Rêgo, Francisco Dorneles, Lindbergh Farias, Ruben
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Figueiró, Cícero Lucena, Paulo Paim e Inácio Arruda.
Vou estar com V. Exª e com o Papa.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Falta botar o Cristovam.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– É que essa é a relação que eu recebi aqui.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Mas eu fico feliz, porque vejo com muito entusiasmo,
mas acho que a minha intuição me diz que pode nascer algo de uma grande ideia, que começa no Rio de
Janeiro, e o mundo aceite.
Eu peço, primeiro, obrigado e, em segundo lugar, desculpa, por eu ter me alongado, Sr. Presidente.
E dou o aparte, com muito carinho, ao meu amigo Cristovam.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Eu presidindo, o seu tempo não tem limite.
Senador Cristovam, com a palavra.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Pedro Simon, o senhor falou aí em recolhimento e reflexão. E eu fiquei aqui, no meu canto, recolhido, refletindo, e é impossível dar um aparte com
toda a dimensão do seu discurso, por isso eu escolhi
alguns pontos. O primeiro é a ideia do francisco, mas
não Francisco nome próprio, o francisco adjetivo. Quem
é Francisco pela escolha de um comportamento que a
gente sabe que é estar ao lado dos pobres. Cada político devia ser um francisco, mas a gente está mais para
Rockfeller ou para Eike Batista do que para Francisco.
Nós estamos muito mais orientados – eu nem falo em
termos só de privilégio – para a ideia de riqueza, até
com a promessa de riqueza para todos, essa demagogia, do que mesmo para a ideia de um mundo que o
senhor definiu como cristão, onde o amor ao próximo
prevaleça sobre a ideia de quem é mais rico; onde o
bem-estar prevaleça sobre a ideia do progresso. Então,
trazer aqui a figura do Francisco, nome próprio, o Papa,
é muito oportuno para a gente lembrar de que está precisando de mais franciscos no mundo, sobretudo na
política. Como o senhor falou, a política tem que estar
junto da ética. E a ética que a gente precisa é uma ética
mais para Francisco do que para Rockefeller, só que
essa ética vai exigir uma postura nossa muito radical,
de ruptura com o próprio modelo civilizatório. Eu não
falo econômico, entre socialismo e capitalismo. Romper
com a história do progresso até aqui, porque, nesses
250 anos, o progresso tem sido, ao mesmo tempo, um
conto de fadas e um conto de terror. Ele é um conto
de fadas no que se refere à saúde, por exemplo, no
que se refere a ir à lua, no que se refere ao conforto
que nós temos. Eu falo a humanidade inteira, embora
má dividida. Mas é um conto de terror, pela destruição
ao meio ambiente, pela desigualdade. A saúde teve
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um avanço fenomenal, mas alguns continuam com a
saúde do século XIX. Então, nós estamos no momento
em que precisamos escolher se o progresso vai ser
um conto de fadas ou um conto de terror. Sobre aquilo
que o senhor falou: se China, Estados Unidos etc. se
juntassem e pensassem não em termos de cada país,
mas em termos do futuro da humanidade, a gente poderia encontrar um caminho, só que não vai encontrar
esse caminho se não mudar o propósito do progresso. Aí entra o Papa. O Papa tem menos compromisso
com eleitores ou, melhor, não tem compromissos com
eleitores. Ele não tem compromisso nem mesmo com
esse mundo. Ele tem compromisso com um mundo
até muito mais distante. Poderia ser a pessoa para
levantar uma bandeira alternativa, de um progresso
alternativo, que nossos Chefes de Estado não conseguem, porque estão presos, inclusive, ao voto. E sem
o voto é ditadura. O Papa nem é ditadura nem precisa
de voto. Aí há outro ponto que mostra isso no Brasil.
O senhor falou como são parecidos PT e PSDB. Não
são só esses dois. Todos somos parecidos – e desde
Itamar, não a partir de Fernando Henrique Cardoso.
Uma das grandes coisas desses últimos 20 anos no
Brasil foi a permanência do mesmo governo, com o
nome de Itamar, com o nome de Lula, com o nome
de Fernando Henrique, com o nome da Dilma, mas o
mesmo conceito: o respeito à democracia, mas uma
democracia sem-vergonha – vamos chamar assim; o
respeito à estabilidade monetária, mas um respeito
que está ameaçado; o uso da generosidade do Bolsa
Família, que começa com Fernando Henrique, mas
uma generosidade insuficiente, porque é dada com
R$70 – chega até um pouco mais em alguns casos,
mas não dá escola, não dá saúde, não dá emprego,
não dá cultura; e a busca de um crescimento superado, pois é um crescimento econômico depredador da
natureza, como agora, em que estamos para aprovar
pelo Plenário a possibilidade de, na Região Amazônica, se poder plantar álcool, cana para produzir álcool;
e um modelo concentrador, porque o modelo econômico é concentrador por sua definição. Um modelo
econômico que baseia o seu sucesso na produção
de automóveis é concentrador, porque precisa ajudar
alguns a comprarem auto e não a comprarem comida,
não a terem escola, não a terem saúde. Por isso, foi
o mesmo modelo; só que está se esgotando. Está se
esgotando na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil.
A gente talvez adie um pouco mais, porque, como a
gente não chegou ao nível deles, a gente ainda tem
um pouco a avançar. Mas está se esgotando. E aí a
gente talvez precise de um Papa nosso, talvez a gente
precise de um Francisco no Brasil. Não basta procurar
só um Francisco no mundo. É preciso um Francisco no
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Brasil. E esse Francisco não vai ser uma pessoa. Teria
de ser um projeto construído por pessoas, no plural.
Essa devia ser a tarefa da gente. Se é difícil colocar
a China, os Estados Unidos, líderes para buscarem
um projeto para a humanidade, porque é tão difícil
colocar cada um de nós buscando um projeto para o
Brasil? É claro que alguns não vão querer, porque têm
interesses pessoais no que está aí, ou seja, mesmo
essa parte do terror os beneficia também. Então, não
estão ligando para encontrar alternativa. Mas alguns
aqui deveríamos encontrar uma alternativa. Esse talvez seja o seu desafio, até porque o mais próximo de
Francisco aqui é o senhor, que explicitou a sua opção
de franciscano, que se preocupou em ir ao Papa e teve
essa delicadeza.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Então, talvez caiba ao senhor esse papel de começar
a ajudar este grupo aqui a construir uma ideia nova de
progresso. Não é de retomar o progresso. Esse progresso que está aí, uma parte dele é um conto de terror.
Temos que borrar essa parte: a parte de aumento da
desigualdade, a parte de depredação da natureza, a
parte da inviabilidade de continuar, porque tudo que faz
gera problemas. Eu acho que talvez o senhor pudesse
assumir um pouco o papel de nosso Francisco e quem
sabe sua visita ao Papa Francisco não ajude a inspirá-lo nessa missão. A gente precisa de alguém que faça
não para o sozinho, mas para liderar uns francisquinhos
que, juntos com um Francisco, queiram ter um projeto
novo para o Brasil. Essa, eu diria – o senhor falou em
recolhimento e em reflexão –, é a reflexão que eu fiz
enquanto o senhor falava. Eu espero que ela não seja
apenas uma reflexão vazia, mas que seja, sim, uma
convocação para que o senhor nos ajude a procurar
um caminho para um novo progresso no Brasil.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu
disse que faltava o Senador Cristovam: agora, está
completo. V. Exª foi de uma felicidade total e acho que
pela profundidade da manifestação de V. Exª nós, inclusive, temos que nos reunir e discuti-la, e principalmente tê-lo conosco onde quer que seja.
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Muito obrigado a V. Exª. Acho que V. Exª foi muito
feliz e muito objetivo dentro de uma realidade que está
aí. Não importa a gente pensar de um jeito; o mundo
que está aí é esse aí, e alguma coisa de útil que pode
ser feita, com chance de dar certo, é essa que a gente
está propondo.
Eu agradeço, e agradeço a V. Exª pela generosidade do meu tempo.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/ PT –
RS) – Muito bem!
Com o brilhante pronunciamento do Senador
Pedro Simon e também brilhante aparte do Senador Cristovam Buarque, eu tive a satisfação de poder
anunciar que a solicitação do Senador Pedro Simon
para que uma delegação esteja com o Papa, quando
ele estiver agora no Rio de Janeiro, já foi prontamente
respondida pelo Presidente da Casa, Senador Renan
Calheiros, que pediu que eu informasse que a delegação está constituída de Senadores que irão ao encontro do Papa, liderada pelo Presidente Renan Calheiros
e pelo autor do requerimento, Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/ PT –
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 558, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença, com o ônus para esta Casa, para
representar o Senado Federal, na condição de Presidente, em visita Oficial a Portugal, no período de 05 a
11 de junho de 2013.
Nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento
Interno, comunico que estarei ausente do País no período de 05 a 11 de junho de 2013.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2013. – Senador Renan Calheiros
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/ PT
– RS) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/ PT –
RS) – A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa
do Senado Federal, em sua 8ª Reunião, realizada no
dia 22 de maio de 2013, deliberou sobre as seguintes
matérias:
Deferimento dos Requerimentos nºs 306, 310,
314, 339, 340, 353, 362 e 365, de 2013, de inforrnações, nos termos de seus relatórios;
Aprovação dos Requerimentos nºs 413, 468
e 469, de 2013, de tramitação conjunta, de matérias
abaixo relacionadas, agrupadas da seguinte forma:
– As Propostas de Emenda à Constituição
nºs 8 e 15, de 2012, passam a tramitar em conjunto e vão à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania;
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 149, de
2009, 136, de 2010, e 638, de 2011, passam
a tramitar em conjunto e vão à Comissão de

851
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Constituição, Justiça e Cidadania em decisão
terminativa;
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 146,
de 2013,. passam a tramitar em conjunto e vão
à Comissão de Assuntos Sociais e à Comissão
de Assuntos Econômicos, cabendo à última a
decisão terminativa;
Serão cumpridas as decisões da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/ PT –
RS) – Bom fim de semana a todos! Que Deus ilumine
a toda a nossa gente, à humanidade.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/ PT –
RS) – Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/ PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 41 minutos.)
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Quadro de Requerimentos de Licença
(sem ônus)
De 01 a 31/05/2013
Fundamentação – RISF
Art.13 (1, 5)
Art. 40 (2)
Art. 43, I (3)
Art. 43, II (4)
Soma
Requerimentos de Retirada
Total Geral

Apresentados
50
3
4
7
64
0
64

Retirados
0
0
0
0
0
0
0

Total
50
3
4
7
64
0
64

1. Missão política ou cultural de interesse parlamentar;
2. Representação da Casa ou missão no País ou no exterior, autorizado pelo Presidente do Senado ou pela Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, ou a que tiver maior pertinência, e sem ônus para o Senado Federal;
3. Licença para tratamento de saúde; e
4. Licença para tratar de interesses particulares.

Quadro de Requerimentos de Licença
(com ônus) *
De 01 a 31/05/2013
Fundamentação – RISF
(1)

Art. 40
Art. 43, I (2)
Art. 43, II (3)
Art. 67 (4)

Apresentados
30
0

0
0

Não efetivados (5)
1
0
0
0

Total
29
0
0
0

1. Missão (em representação do Senado Federal)
2. Licença para tratamento de saúde com convocação de suplente;
3. Licença por interesse particular com convocação de suplente;
4. Representação externa;
5. Incluem missões não realizadas e requerimentos aditados.
* Requerimentos de licença com ônus aprovados pelo Plenário, que se encontram também disponibilizados no quadro de requerimentos.
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Quadro de Normas Geradas por Origem
01/01 a 31/05/2013

Emendas Constitucionais por
Iniciativa do

Leis por iniciativa do

Pres. da
República
PLC

PLN

11

2



SF

4

CD

4

TST

TJDFT

1

1



TCU

1

MPs aprovadas
ou convertidas
MPV
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2

10
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1
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Quadro de Requerimentos de Licença
(sem ônus)
De 01/01/2013 a 31/05/2013
Fundamentação – RISF
Art.13 (1, 5)
Art. 40 (2)
Art. 43, I (3)
Art. 43, II (4)
Soma
Requerimentos de Retirada
Total Geral

Apresentados
242
7
25
19
293
0
293

Retirados
0
0
0
0
0
0
0

Total
242
7
25
19
293
0
293

1. Missão política ou cultural de interesse parlamentar;
2. Representação da Casa ou missão no País ou no exterior, autorizado pelo Presidente do Senado ou pela Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, ou a que tiver maior pertinência, e sem ônus para o Senado Federal;
3. Licença para tratamento de saúde; e
4. Licença para tratar de interesses particulares.

Quadro de Requerimentos de Licença
(com ônus) *
De 01/01/2013 a 31/05/2013
Fundamentação – RISF
(1)

Art. 40
Art. 43, I (2)
Art. 43, II (3)
Art. 67 (4)

Apresentados
82
2
0
1

Não efetivados (5)
14
0
0
0

Total
68
2
0
1

1. Missão (em representação do Senado Federal)
2. Licença para tratamento de saúde com convocação de suplente;
3. Licença por interesse particular com convocação de suplente;
4. Representação externa;
5. Incluem missões não realizadas e requerimentos aditados.
* Requerimentos de licença com ônus aprovados pelo Plenário, que se encontram também disponibilizados no quadro de requerimentos.
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0DWpULD

(PHQWD

0DWpULD3URMHWRGH/HLGD&kPDUD7RWDO
¬VDQomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3/&

,QVWLWXLRGLDGHMXOKRFRPRGDWDKLVWyULFDQRFDOHQGiULRGDVHIHPpULGHVQDFLRQDLV

$OLFH3RUWXJDO



3/&

,QVWLWXLR'LD1DFLRQDOGR(QJHQKHLURGH3HVFDDVHUFRPHPRUDGRQDGDWDGHGH
GH]HPEUR

3DXOR5XEHP
6DQWLDJR



3/&

,QVWLWXLR'LD1DFLRQDOGRV$JHQWHVGH$XWRULGDGHGH7UkQVLWR

*RQ]DJD
3DWULRWD



3/&

'iQRYDUHGDomRDRDUWGD/HLQGHGHQRYHPEURGH

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



3/&

'LVS}HVREUHDFULDomRGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR6XOGD%DKLD±8)(6%$HGi
RXWUDVSURYLGrQFLDV

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD
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0DWpULD3URMHWRGH/HLGD&kPDUD7RWDO
¬VDQomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

3/&

(PHQWD
$OWHUDDV/HLVQVGHGHMXOKRGHGHGHQRYHPEURGH
FULDFDUJRVGR3ODQR*HUDOGH&DUJRVGR3RGHU([HFXWLYRGHTXHWUDWDD/HLQ
GHGHRXWXEURGHGD&DUUHLUDGH$QDOLVWDGH,QIUDHVWUXWXUDGHTXH
WUDWDD/HLQGHGHQRYHPEURGHGR3ODQRGH&DUUHLUDVSDUDDiUHD
GH&LrQFLDH7HFQRORJLDGHTXHWUDWDD/HLQGHGHMXOKRGHGD
&DUUHLUDGD3UHYLGrQFLDGD6D~GHHGR7UDEDOKRGRV3ODQRVGH&DUUHLUDVH&DUJRV
GR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH0HWURORJLD4XDOLGDGHH7HFQRORJLDHGR,QVWLWXWR1DFLRQDO
GD3URSULHGDGH,QGXVWULDOGHTXHWUDWDD/HLQGHGHRXWXEURGH
GRVFDUJRVGD$JrQFLD1DFLRQDOGH6D~GH6XSOHPHQWDUGHTXHWUDWDD/HLQ
GHGHPDLRGHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



3/&

&ULDR3DUTXH1DFLRQDO0DULQKRGDV,OKDVGRV&XUUDLVQR(VWDGRGR3DUDQi

/XFLDQR
3L]]DWWR



3/&

'LVS}HVREUHDFULDomRGHIXQo}HVFRPLVVLRQDGDVQR4XDGURGH3HVVRDOGD
6HFUHWDULDGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR *2 HGiRXWUDV
SURYLGrQFLDV

7ULEXQDO
6XSHULRUGR
7UDEDOKR



3/&

'LVS}HVREUHDLQYHVWLJDomRFULPLQDOFRQGX]LGDSHORGHOHJDGRGHSROtFLD

$UQDOGR)DULD
GH6i



3/&

'LVS}HVREUHDFULDomRGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR6XOH6XGHVWHGR3DUi
81,)(663$SRUGHVPHPEUDPHQWRGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR3DUi±8)3$HGi
RXWUDVSURYLGrQFLDV

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3/6

&RQFHGHLVHQomRGR,PSRVWRVREUH3URGXWRV,QGXVWULDOL]DGRV ,3, QDDTXLVLomRGH
LQVXPRVPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRVDJUtFRODVYHtFXORVXWLOLWiULRVWUDWRUHVH
FDPLQK}HVQRYRVGHVWLQDGRVH[FOXVLYDPHQWHDRXVRQDDJULFXOWXUDIDPLOLDU
FDPSRQHVDEUDVLOHLUDTXDQGRDGTXLULGRVSRUDJULFXOWRUIDPLOLDUFDPSRQrVRX
HPSUHHQGHGRUIDPLOLDUUXUDO

$QD5LWD



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHMXOKRGHTXHGLVS}HVREUHD2UJDQL]DomRGD
6HJXULGDGH6RFLDOLQVWLWXLR3ODQRGH&XVWHLRHGiRXWUDVSURYLGrQFLDVSDUDGLVSRU
VREUHDH[FOXVmRGRVDOiULRGHFRQWULEXLomRGDVGHVSHVDVGRHPSUHJDGRUFRP
HGXFDomRGHVHXVHPSUHJDGRVHGHSHQGHQWHV

3HGUR7DTXHV



3/6

0RGLILFDRLQFLVR,,GRGRDUWGD&RQVROLGDomRGDV/HLVGR7UDEDOKR &/7 
DSURYDGDSHOR'HFUHWR/HLQGHGHPDLRGHHDOWHUDDDOtQHDWGR
GRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHTXHGLVS}HVREUHD
2UJDQL]DomRGD6HJXULGDGH6RFLDOLQVWLWXLR3ODQRGH&XVWHLRHGiRXWUDV
SURYLGrQFLDVSDUDGHVRQHUDURHPSUHJDGRUGDVGHVSHVDVFRPDHGXFDomRGRV
VHXVHPSUHJDGRV

3DXOR%DXHU



3/&

3/&

'LVS}HVREUHDFULDomRGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR2HVWHGD%DKLD8)2%SRU
GHVPHPEUDPHQWRGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGD%DKLD8)%$HGiRXWUDV
SURYLGrQFLDV

'LVS}HVREUHDFULDomRGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR&DULUL8)&$SRU
GHVPHPEUDPHQWRGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR&HDUi±8)&HGiRXWUDV
SURYLGrQFLDV

0DWpULD3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRV7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD
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0DWpULD3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRV7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

5RGULJR
5ROOHPEHUJ



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

&LGLQKR6DQWRV



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3/6

'HQRPLQD5RGRYLD(QJHQKHLUR/\VtPDFR)UDQFR)HUUHLUDGD&RVWDH5RGRYLD
*HQHUDO/XL]&DUORV3HUHLUD7RXULQKRUHVSHFWLYDPHQWHRWUHFKRGDURGRYLD
%5FRPSUHHQGLGRHQWUHDVORFDOLGDGHVGH&XULWLEDH3DUDQDJXiHRWUHFKRGD
URGRYLD%5FRPSUHHQGLGRHQWUHDVORFDOLGDGHVGH&DVFDYHOH7ROHGRDPERV
VLWXDGRVQR(VWDGRGR3DUDQi

$OYDUR'LDV



3/6
&RPSOHPHQWDU

'LVS}HVREUHRTXyUXPGHDSURYDomRGHFRQYrQLRTXHFRQFHGDUHPLVVmRGRV
FUpGLWRVWULEXWiULRVFRQVWLWXtGRVHPGHFRUUrQFLDGHEHQHItFLRVLQFHQWLYRVILVFDLVRX
ILQDQFHLURVLQVWLWXtGRVHPGHVDFRUGRFRPDGHOLEHUDomRSUHYLVWDQRDUW
LQFLVR;,,DOtQHDJGD&RQVWLWXLomRHSDUDDUHLQVWLWXLomRGRVUHIHULGRVEHQHItFLRV
QRVWHUPRVGDOHJLVODomRDSOLFiYHODOWHUDD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHPDLR
GHTXHHVWDEHOHFHQRUPDVGHILQDQoDVS~EOLFDVYROWDGDVSDUDD
UHVSRQVDELOLGDGHQDJHVWmRILVFDO

:HOOLQJWRQ
'LDV



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

&DVLOGR
0DOGDQHU



0DWpULD
3/6

(PHQWD
,QFOXLRVSURWHWRUHVVRODUHVQDDEUDQJrQFLDGD/HLQGHGHDEULOGH
TXHDXWRUL]DD)XQGDomR2VZDOGR&UX])LRFUX]DGLVSRQLELOL]DUPHGLFDPHQWRV
PHGLDQWHUHVVDUFLPHQWRHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

$RDUTXLYR7RWDO
5HMHLWDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRQmRWHUPLQDWLYD DUWGR5,6) 7RWDO
0DWpULD
3/6
&RPSOHPHQWDU

(PHQWD
(VWDEHOHFHVLVWHPDGHSUHPLDomRDRV0XQLFtSLRVSRUHILFLrQFLDQDDSOLFDomRGH
UHFXUVRVS~EOLFRVIHGHUDLV

5HWLUDGDSHORDXWRU7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3UHMXGLFDGD7RWDO
0DWpULD

3/6

(PHQWD
$OWHUDRDUWGD&RQVROLGDomRGDV/HLVGR7UDEDOKR &/7 DSURYDGDSHOR
'HFUHWR/HLQGHGHPDLRGHHDFUHVFHQWDDDOtQHD]DRGRDUW
GD/HLQGHGHMXOKRGHTXHGLVS}HVREUHD2UJDQL]DomRGD
6HJXULGDGH6RFLDOLQVWLWXLR3ODQRGH&XVWHLRHGiRXWUDVSURYLGrQFLDVSDUD
FRQVLGHUDUFRPRGHFDUiWHULQGHQL]DWyULRDVGHVSHVDVFRPDHGXFDomRPDQWLGDV
SHORHPSUHJDGRUHGHVRQHUiODVGHFRQWULEXLomRVRFLDO
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0DWpULD6XEVWLWXWLYRGD&kPDUD'RV'HSXWDGRV$R3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
¬VDQomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

/XL]3RQWHV



6&'


&ULDR)XQGRGH$SRLRj&XOWXUDGR&DMX)81&$-8

6&'


'LVS}HVREUHDREULJDWRULHGDGHGHKRPHQDJHPSHUPDQHQWHD6DQWRV'XPRQWR3DL
GD$YLDomRQRVDHURSRUWRVEDVHVDpUHDVHVLPLODUHV

0DUFHOR
&ULYHOOD



6&'

'LVS}HVREUHDFULDomRGR'LDGH&HOHEUDomRGD$PL]DGH%UDVLO,VUDHOHGiRXWUDV
SURYLGrQFLDV

0DUFHOR
&ULYHOOD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

&RPLVVmRGH
5HODo}HV
([WHULRUHVHGH
'HIHVD
1DFLRQDO



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

0HVDGR
6HQDGR
)HGHUDO



0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRV7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD
3'6

(PHQWD
$SURYDD3URJUDPDomR0RQHWiULDSDUDRWULPHVWUHGH

¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

3'6

(PHQWD
$SURYDRWH[WRGR$FRUGRHQWUHR*RYHUQRGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOHR
*RYHUQRGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGD6pUYLDVREUHD,VHQomRGH9LVWRVSDUDVHXV
5HVSHFWLYRV1DFLRQDLVDVVLQDGRHP%HOJUDGRHPGHMXQKRGH

0DWpULD3URMHWRGH5HVROXomRGR6HQDGR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD
356

(PHQWD
&ULDQR6HQDGR)HGHUDOD&RPLVVmR3HUPDQHQWH6HQDGRGR)XWXUR

MAIO
JunhoDE
de 2013
2013

ANAIS
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0DWpULD3URMHWRGH5HVROXomRGR6HQDGR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

356

$XWRUL]DD8QLmRDUHDOL]DURSHUDomRILQDQFHLUDH[WHUQDPHGLDQWHIRUPDOL]DomRGR
$FRUGRGH/LTXLGDomR$QWHFLSDGDGH'tYLGDDVHUDVVLQDGRHQWUHD5HS~EOLFD
)HGHUDWLYDGR%UDVLOHD5HS~EOLFDGR*DEmRQRYDORUHTXLYDOHQWHD86
 YLQWHHTXDWURPLOK}HVRLWHQWDHFLQFRPLOFHQWRHTXLQ]HGyODUHV
GRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFDHVHWHQWDHRLWRFHQWDYRV SDUDH[WLQomRGDGtYLGD
RILFLDOJDERQHVDSDUDFRPR%UDVLO

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DD8QLmRDFRQWUDWDURSHUDomRILQDQFHLUDFRPD5HS~EOLFDGR6XGmRQR
YDORUHTXLYDOHQWHD86 TXDUHQWDHWUrVPLOK}HVTXLQKHQWRVH
RLWHQWDHXPPLOFHQWRHTXDUHQWDHXPGyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFDH
VHVVHQWDHRLWRFHQWDYRV SDUDRUHHVFDORQDPHQWRGDGtYLGDRILFLDOVXGDQHVDSDUD
FRPR%UDVLO

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

,QVWLWXLR*UXSR3DUODPHQWDU%UDVLO'LQDPDUFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

(GXDUGR
$]HUHGR



356

,QVWLWXLR*UXSR3DUODPHQWDU%UDVLO6pUYLDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

(GXDUGR
$]HUHGR



356

$XWRUL]DR(VWDGRGH3HUQDPEXFRDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRP
JDUDQWLDGD8QLmRFRPR%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR %,' QRYDORU
GHDWp86 GX]HQWRVPLOK}HVGHGyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD
$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]DR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURDFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRP
JDUDQWLDGD8QLmRFRPR%DQFR,QWHUQDFLRQDOSDUD5HFRQVWUXomRH
'HVHQYROYLPHQWR %,5' QRYDORUGHDWp86 FHPPLOK}HVGH
GyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



0DWpULD

(PHQWD
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2013
Junho DE
de 2013

0DWpULD0HQVDJHP VI 7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDOQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,,,DOtQHD
IGD&RQVWLWXLomRFRPELQDGRFRPRDUWGD/HLQGHGHDJRVWRGH
RQRPHGR6HQKRU-26e*870$1SDUDH[HUFHURFDUJRGH'LUHWRUGD
$JrQFLD1DFLRQDOGR3HWUyOHR*iV1DWXUDOH%LRFRPEXVWtYHLV$13

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGR6HQKRU'28*/$6
:$1'(5/(<'(9$6&21&(//260LQLVWURGH6HJXQGD&ODVVHGD&DUUHLUDGH
'LSORPDWDGR0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH
(PEDL[DGRUGR%UDVLOMXQWRj)HGHUDomRGH6mR&ULVWyYmRH1pYLV

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjFRQVLGHUDomRGR6HQDGR)HGHUDOHPFRQIRUPLGDGHFRPRDUW
LQFLVR,,,DOtQHDIGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUWGD/HLQ
GHGHMXOKRGHHDUWGR$QH[R,GR'HFUHWRQGHGH
GH]HPEURGHRQRPHGR6HQKRU3$8/2/23(69$5(//$1(72SDUDVHU
UHFRQGX]LGRDRFDUJRGH'LUHWRUGD$JrQFLD1DFLRQDOGHÈJXDV$1$

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjFRQVLGHUDomRGR6HQDGR)HGHUDORQRPHGR6HQKRU0$12(/
5$1*(/1(72SDUDVHUUHFRQGX]LGRDRFDUJRGH'LUHWRU3UHVLGHQWHGD$JrQFLD
1DFLRQDOGR&LQHPD$1&,1(

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGR6HQKRU-8/,2
*/,17(51,&.%,7(//,0LQLVWURGH6HJXQGD&ODVVHGD&DUUHLUDGH'LSORPDWDGR
0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH(PEDL[DGRUGR%UDVLO
MXQWRj5HS~EOLFDGD7XQtVLD

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGR6HQKRU('*$5'
$1721,2&$6&,$120LQLVWURGH3ULPHLUD&ODVVHGD&DUUHLUDGH'LSORPDWDGR
0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH(PEDL[DGRUGR%UDVLO
MXQWRj5HS~EOLFD+HOrQLFD

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGD6HQKRUD5(*,1$
0$5,$&25'(,52'81/230LQLVWUDGH3ULPHLUD&ODVVHGD&DUUHLUDGH
'LSORPDWDGR0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH
'HOHJDGD3HUPDQHQWHGR%UDVLOHP*HQHEUD

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGR6HQKRU6$17,$*2
/8,6%(172)(51È1'(=$/&È=$50LQLVWURGH6HJXQGD&ODVVHGR4XDGUR
(VSHFLDOGD&DUUHLUDGH'LSORPDWDGR0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHVSDUD
H[HUFHURFDUJRGH(PEDL[DGRUGR%UDVLOMXQWRj5HS~EOLFDGR$]HUEDLMmR

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGD6HQKRUD0$5,$(/,6$
'(%,77(1&2857%(5(1*8(50LQLVWUDGH3ULPHLUD&ODVVHGD&DUUHLUDGH
'LSORPDWDGR0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH
(PEDL[DGRUDGR%UDVLOMXQWRj5HS~EOLFDGD&RO{PELD

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

0DWpULD2ILFLR VI 7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

2)6

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGR6HQKRU(6'5$6
'$17$6'(628=$SDUDDFRPSRVLomRGR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR
3~EOLFR

2UGHPGRV
$GYRJDGRV
GR%UDVLO
2DE



2)6

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGR6HQKRU:$/7(5'(
$*5$-Ò1,25SDUDFRPSRUR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR

2UGHPGRV
$GYRJDGRV
GR%UDVLO
2DE



2)6

6XEPHWHDR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGR6HQKRU$1721,23(5(,5$
'8$57(SDUDDFRPSRVLomRGR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR

3URFXUDGRU
JHUDOGD
5HS~EOLFD



2)6

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGR6HQKRU$/(66$1'52
75$08-$6$66$'SDUDDFRPSRVLomRGR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR
3~EOLFR

3URFXUDGRU
JHUDOGD
5HS~EOLFD
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0DWpULD2ILFLR VI 7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

2)6

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGR6HQKRU$/(66$1'52
75$08-$6$66$'SDUDDFRPSRVLomRGR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR
3~EOLFR

3URFXUDGRU
JHUDOGD
5HS~EOLFD



2)6

(QFDPLQKDRVGRFXPHQWRVGR6HQKRU-XL])HGHUDO$OH[DQGUH%HU]RVD6DOLED
LQGLFDGRSRUHVWH7ULEXQDOSDUDLQWHJUDUR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR
&)$UW$LQFLVR,9 QRELrQLR

6XSHULRU
7ULEXQDOGH
-XVWLoD



2)6

(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRDUW%LQFLVR9,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDORV
GRFXPHQWRVRULJLQDLVGR6HQKRU-XL])HGHUDO6$8/2-26e&$6$/,%$+,$
LQGLFDGRSHOR6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoDSDUDLQWHJUDUR&RQVHOKR1DFLRQDOGH
-XVWLoDQRELrQLR

6XSHULRU
7ULEXQDOGH
-XVWLoD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQDIRUPDGRGLVSRVWRQRVDUWVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR
6HQDGR)HGHUDOTXHD3URSRVWDGH(PHQGDj&RQVWLWXLomRQGHTXH
WUDPLWDHPFRQMXQWRFRPDV3URSRVWDVGH(PHQGDj&RQVWLWXLomRQVH
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VROLFLWDGDVLQIRUPDo}HVDR0LQLVWURGDV&LGDGHVDFHUFDGDDYDOLDomRGHQRYDV
PRGDOLGDGHVGHFRQVWUXomRGHFDVDVQRSURJUDPD0LQKD&DVD0LQKD9LGDPDLV
DGHTXDGDVDRGHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHOHjUHDOLGDGHGHFDGDUHJLmRGRSDtV
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DWHQGHQGRDRVDUWVLQFLVR,HGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
VROLFLWDomRGHLQIRUPDo}HVDR6HQKRU3UHVLGHQWHGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOSDUD
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6HQKRU0LQLVWURGRV7UDQVSRUWHVQRkPELWRGD$JrQFLD1DFLRQDOGH$YLDomR&LYLO
$1$&LQIRUPDo}HVVREUHDILVFDOL]DomRUHDOL]DGDQDRSHUDomRGHFRPSUD
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'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOH&RPEDWHj)RPHSHGLGRGHLQIRUPDo}HVVREUHRSHUILO
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HGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMDPVROLFLWDGDVDR6HQKRU
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TXHGLVS}HRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHVHMDP
VROLFLWDGDVDR0LQLVWURGH(VWDGRGD$JULFXOWXUD3HFXiULDH$EDVWHFLPHQWR
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([PR6U0LQLVWURGH(VWDGRGD3UHYLGrQFLD6RFLDODFHUFDGRVGpELWRV
SUHYLGHQFLiULRVGLVFULPLQDGRVSDUDRV0XQLFtSLRVGR(VWDGRGD3DUDtEDDVVLP
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PDLRGHTXDQGRSDUWLFLSDUiQDTXDOLGDGHGH3UHVLGHQWHGD&RPLVVmRGH
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VHWHPEURGHjVKRUDVGHVWLQDGDDKRPHQDJHDUDVYtWLPDVGDYLROrQFLDH
GRDUEtWULRQR$QLYHUViULRGR*ROSH0LOLWDUQR&KLOHRFRUULGRHPGH
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JDUDQWLDGHLJXDLVRSRUWXQLGDGHVGHDFHVVRSHUPDQHFLDHUHPXQHUDomRQDV
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546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDODXWRUL]DomRSDUDGHVHPSHQKDUPLVVmRRILFLDOGHUHSUHVHQWDomRGR
6HQDGR)HGHUDOQRGLDGHPDLRGHHP)RUWDOH]D&(DILPGHYHULILFDULQ
ORFRRDQGDPHQWRGDVREUDVGD$UHQD&DVWHOmRHDVGHPDLVDo}HVGHSUHSDUDomR
SDUDDUHDOL]DomRGRVHYHQWRVHVSRUWLYRV

$QWRQLR
&DUORV
9DODGDUHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
OLFHQoDGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRVGLDVHGHPDLRGHDILPGH
SDUWLFLSDUGR6HPLQiULRSDUDR'HVHQYROYLPHQWR5HJLRQDOGD$PD]{QLDHP
0DFDSi$PDSi

$QWRQLR
&DUORV
9DODGDUHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoD
GRVWUDEDOKRVGD&DVDSDUDSDUWLFLSDUGHGLOLJrQFLDGD6XEFRPLVVmR3HUPDQHQWH
GH$FRPSDQKDPHQWRGD&RSDGR0XQGRGHHGDV2OLPStDGDVGHQD
FLGDGHGH5HFLIH3(QRVGLDVHGHPDLRGH

&tFHUR
/XFHQD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDORHQFHUUDPHQWRGDGLVFXVVmRSRUMiKDYHUHPIDODGRWUrV6HQDGRUHVD
IDYRUHWUrVFRQWUiULRVDR3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmRQGH

(GXDUGR
%UDJD
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0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUYRWDomRHPJORERGRVUHTXHULPHQWRVGHGHVWDTXHVDR3URMHWRGH/HLGH
&RQYHUVmRQGH

(XQtFLR
2OLYHLUD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWSDUiJUDIR~QLFRGR5,6)DWUDPLWDomRFRQMXQWD
GRV3/6QHGH

(GXDUGR
/RSHV



&ULVWRYDP
%XDUTXH



9LWDOGR5rJR



546

6ROLFLWDDYRWDomRHPJORERGR6XEVWLWXWLYRGD&kPDUDDR3/6

546

6ROLFLWDDWUDPLWDomRHPFRQMXQWRGDVVHJXLQWHVPDWpULDV3/&H3/6


546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVTXHR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH
VHMDDSUHFLDGRSHOD&RPLVVmRGH'HVHQYROYLPHQWR5HJLRQDOH7XULVPRDOpPGD
FRPLVVmRFRQVWDQWHGRGHVSDFKRLQLFLDO

$QLEDO'LQL]



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVTXHR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH
VHMDDSUHFLDGRSHOD&RPLVVmRGH$VVXQWRV6RFLDLVDOpPGDFRPLVVmRFRQVWDQWH
GRGHVSDFKRLQLFLDO

$QLEDO'LQL]



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRLWHPGDDOtQHD FGRLQMFLVR,,GRDUWFRPELQDGR
FRPRLQFLVR,GRDUWWRGRVGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMD
HQFDPLQKDGRR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHSDUDDSUHFLDomRGD
&RPLVVmRGH$VVXQWRV(FRQ{PLFRVDOpPGDFRPLVVmRFRQVWDQWHGRGHVSDFKR
LQLFLDO

$UPDQGR
0RQWHLUR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,,DOtQHDFLWHPGR5HJLPHQWR,QWHUQR
GR6HQDGR)HGHUDOTXHR3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYRQGHVHMD
VXEPHWLGRWDPEpPDRH[DPHGD&RPLVVmRGH$VVXQWRV(FRQ{PLFRVDOpPGD
FRPLVVmRFRQVWDQWHGRGHVSDFKRLQLFLDOSRUVHWUDWDUGHPDWpULDVREUH3UHYLGrQFLD
&RPSOHPHQWDU

-RVp3LPHQWHO



546

1RVWHUPRVGRGLVSRVWRQRDUW,,FGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOUHTXHUTXHVREUHR3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYRQGHVHMD
RXYLGDD&RPLVVmRGH'LUHLWRV+XPDQRVH/HJLVODomR3DUWLFLSDWLYDDOpPGD
FRPLVVmRFRQVWDQWHGRGHVSDFKRLQLFLDO

5DQGROIH
5RGULJXHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVDWUDPLWDomRFRQMXQWDGRV3URMHWRVGH/HLGR
6HQDGRQVGHHGHSRUYHUVDUHPVREUHDVVXQWRV
FRUUHODWRV

(GXDUGR
%UDJD



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVRGHVDSHQVDPHQWRGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGR
QGHGDVVHJXLQWHVPDWpULDV3URMHWRVGH/HLGD&kPDUDQVGH
HGHHGHHGH
3URMHWRVGH/HLGR6HQDGRQVHGHHGH
HGH
GHHGHHH
GH

(GXDUGR
$PRULP



546

6ROLFLWDQGRTXHQDDSUHFLDomRGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHVHMD
RXYLGDD&RPLVVmRGH'LUHLWRV+XPDQRVH/HJLVODomR3DUWLFLSDWLYDDOpPGDV
FRQVWDQWHVGRGHVSDFKRLQLFLDO

$QD5LWD



546

6ROLFLWDRGHVDSHQVDPHQWRGR3/6&RPSOHPHQWDUGDVVHJXLQWHV
PDWpULDVDSHQVDGDV3/63/63/63/6
3/63/63/63/63/63/6
3/63/63/63/63/6
3/63/63/63/63/6
3/63/63/63/63/6
3/63/63/63/63/6
H3/6

5XEHQ
)LJXHLUy



546

6ROLFLWDRGHVDSHQVDPHQWRGR3/6&RPSOHPHQWDUTXHWUDPLWDHP
FRQMXQWRFRPDVVHJXLQWHVPDWpULDVDSHQVDGDV3/63/6
3/63/63/63/63/63/6
3/63/63/63/63/6
3/63/63/63/63/6
3/63/63/63/63/6
3/63/63/63/63/6
3/63/6H3/6

)UDQFLVFR
'RUQHOOHV



546

6ROLFLWDDWUDPLWDomRHPFRQMXQWRGDVVHJXLQWHVPDWpULDV3/63/6
3/6H3/6

$OYDUR'LDV



546

&RPIXQGDPHQWRQRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVROLFLWDD
WUDPLWDomRFRQMXQWDGR3/6QGHFRPR3/6QGHSRU
WUDWDUHPGHWHPDVFRUUHODWRV

3DXOR'DYLP



546

6ROLFLWDTXHR3/&VHMDDSUHFLDGRWDPEpPSHOD&RPLVVmRGH
&RQVWLWXLomR-XVWLoDH&LGDGDQLD

:HOOLQJWRQ
'LDV
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'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUTXHR3URMHWRGH/HLGD&kPDUDQGHGHDXWRULDGR'HSXWDGR
*LOPDU0DFKDGRVHMDHQFDPLQKDGRDRH[DPHGD&RPLVVmRGH(GXFDomR&XOWXUD
H(VSRUWHDOpPGDVFRQVWDQWHVQRGHVSDFKRLQLFLDO

&\UR0LUDQGD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,,FFRPELQDGRFRPRDUWGR5HJLPHQWR
,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDODUHPHVVDGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH
j&RPLVVmRGH$VVXQWRV(FRQ{PLFRVDOpPGDVFRPLVV}HVFRQVWDQWHVGR
GHVSDFKRLQLFLDO

-RVp$JULSLQR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWFRPELQDGRFRPRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQR
GR6HQDGR)HGHUDODLQVHUomRHPDWDGHYRWRGHSHVDUSHORIDOHFLPHQWRGR
MRUQDOLVWD5X\0HVTXLWDRFRUULGRQRGLDGHPDLRGHDSUHVHQWDQGR
FRQGROrQFLDVDVHXVIDPLOLDUHV

5LFDUGR
)HUUDoR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW9,,HDUW,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOLQVHUomRHPDWDGHYRWRGHSHVDUSHORIDOHFLPHQWRQRGLDGHPDLRGH
GRMRUQDOLVWDHGLUHWRUGR-RUQDO2(VWDGRGH63DXORHIXQGDGRUGR-RUQDO
GD7DUGH5X\0HVTXLWD

(GXDUGR
6XSOLF\



546

5HTXHUHPQRVWHUPRVGRDUWHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDODLQVHUomRHPDWDGR9272'(3(6$5SHORIDOHFLPHQWRGRMRUQDOLVWD
58<0(648,7$RFRUULGRQRGLDGHPDLRGH

$OR\VLR
1XQHV
)HUUHLUD



546

5HTXHU9RWRGH3HVDUSHORIDOHFLPHQWRGRMRUQDOLVWD5X\0HVTXLWDGLUHWRUGR
MRUQDO2(VWDGRGH6mR3DXORRFRUULGRQRGLDGHPDLRGH

-RVp6DUQH\



546

6ROLFLWDTXHR3/6&RPSOHPHQDWDUVHMDGHVDSHQVDGRGR3/6
&RPSOHPHQWDUHGDVGHPDLVPDWpULDVTXHWUDPLWDPHPFRQMXQWR

&LUR1RJXHLUD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHSDUDRVILQVGR
GLVSRVWRQR&DStWXOR,9HQRVWHUPRVGRVDUWVHLQFLVR,,DOLQHDD
GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoDSDUDDXVHQWDUVHGRVWUDEDOKRV
GDFDVDQRSHUtRGRGHDGHMXQKRGHSDUDUHSUHVHQWDUR6HQDGR)HGHUDO
HPUHXQL}HVGR3DUODPHQWR/DWLQR$PHULFDQR3DUODWLQRQDFLGDGHGH+DYDQD
HP&XED&RPXQLFDDLQGDQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR
6HQDGR)HGHUDOTXHHVWDUiDXVHQWHGR3DtVQRSHUtRGRGHDGHMXQKRGH


&\UR0LUDQGD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
OLFHQoDSDUDDXVHQWDUVHGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRSHUtRGRGHDGHMXQKRGH
SDUDUHSUHVHQWDUR6HQDGR)HGHUDOHPUHXQL}HVGR3DUODPHQWR/DWLQR
$PHULFDQR3DUODWLQRQDFLGDGHGH+DYDQDHP&XEDHFRPXQLFDQRVWHUPRVGR
DUWLJRGRUHIHULGR5HJLPHQWRTXHHVWDUiDXVHQWHGR3DtVQRSHUtRGRLQIRUPDGR

3DXOR'DYLP



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUW
LQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoDSDUDDXVHQWDU
VHGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRVGLDVHGHMXQKRGHSDUDSDUWLFLSDUGD
5HXQLmRGD&RPLVVmRGH6HJXULGDGHH&LGDGDQLD7HUURULVPRH&ULPHQDFLGDGH
GH+DYDQDHP&XEDHFRPXQLFDQRVWHUPRVGRDUWGRUHIHULGR5HJLPHQWR
TXHHVWDUiDXVHQWHGR3DtVQRSHUtRGRGHDGHMXQKRGH

&tFHUR
/XFHQD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoD
SDUDDXVHQWDUVHGRVWUDEDOKRVGDFDVDQRSHUtRGRGHDGHMXQKRGH
SDUDUHSUHVHQWDUR6HQDGR)HGHUDOHPUHXQL}HVGR3DUODPHQWR/DWLQR$PHULFDQR
3DUODWLQRQDFLGDGHGH+DYDQDHP&XED&RPXQLFDDLQGDQRVWHUPRVGRDUWLJR
GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHHVWDUiDXVHQWHGR3DtVQR
SHUtRGRGHDGHMXQKRGH

$QWRQLR
&DUORV
9DODGDUHV



546

6ROLFLWDXUJrQFLDSDUDR3/&QRVWHUPRVGRDUW,,5,6)

/tGHUHV
3DUWLGiULRV



546

1RVWHUPRVGRDUWLQFLVR,,FRPELQDGRFRPRDUWLQFLVR,9GR
5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOUHTXHUXUJrQFLDSDUDR3URMHWRGH/HLGD
&kPDUDQGH

&RPLVVmRGH
&RQVWLWXLomR
-XVWLoDH
&LGDGDQLD



546

6ROLFLWDDUHWLUDGDGDXUJrQFLDDSURYDGDSDUDDSUHFLDomRGR3'6

/tGHUHV
3DUWLGiULRV



546

5HTXHUDUHWLUDGDHPFDUiWHUGHILQLWLYRGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH
&RPSOHPHQWDUGHDXWRULDGR6HQDGRU:HOOLQJWRQ'LDV

:HOOLQJWRQ
'LDV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGRHGH
FRQIRUPLGDGHFRPR5HTXHULPHQWRQGH&RPLVVmRGH'HVHQYROYLPHQWR
5HJLRQDOH7XULVPR&'5DSURYDGRHPDXWRUL]DomRSDUD
GHVHPSHQKDUPLVVmRRILFLDOGHUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDOQRGLDGH
PDLRGHQDFLGDGHGH6DOYDGRU%$SDUDYHULILFDULQORFRRDQGDPHQWRGDV
REUDVGD$UHQD)RQWH1RYDHDVGHPDLVDo}HVGHSUHSDUDomRSDUDDUHDOL]DomR
GRVHYHQWRVHVSRUWLYRV

$QWRQLR
&DUORV
9DODGDUHV
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$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
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(PHQWD
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'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoD
GRVWUDEDOKRVGD&DVDQRGLDGHMXQKRGHSDUDSUHVLGLU$XGLrQFLD
3~EOLFDGD&RPLVVmR0LVWDGH0XGDQoDV&OLPiWLFDVHP&XULWLED35

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

6ROLFLWDRGHVDSHQVDPHQWRGR3/&GDVGHPDLVPDWpULDVTXHWUDPLWDP
HPFRQMXQWR

$QLEDO'LQL]



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOOLFHQoDGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRSHUtRGRGHDGHMXQKRGHSDUD
LQWHJUDUDGHOHJDomREUDVLOHLUDQD5HXQLmR5HJLRQDOGD8QLmR,QWHUSDUODPHQWDU
FRPD81,&()DUHDOL]DUGHHP/LPDQR3HUX&RPXQLFDDLQGDQRVWHUPRVGR
DUWLQFLVR,GRUHVSHFWLYR5HJLPHQWRTXHHVWDUiDXVHQWHGRSDtVQRPHVPR
SHUtRGR

6pUJLR
3HWHFmR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DXWRUL]DomRSDUDDXVHQWDUVHGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRVGLDVHGHMXQKR
GHSDUDSDUWLFLSDUGHGLOLJrQFLDQDFLGDGHGH9LWyULD(6FRPD&RPLVVmR
(VSHFLDO,QWHUQD0RGHUQL]DomRGR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU

5RGULJR
5ROOHPEHUJ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVXD
LQGLFDomRFRPRUHSUHVHQWDQWHGR6HQDGR)HGHUDOQRFLFORGHGHEDWHV%UDVLO
XPSURJUDPDSDUDDYDQoDUQDVWUDQVIRUPDo}HVMXQWRj8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH
*RLiV8)*QRVGLDVHGHPDLRQDFLGDGHGH*RLkQLD*2

,QiFLR$UUXGD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DXWRUL]DomRSDUDDXVHQWDUVHGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRGLDGHPDLRGHD
ILPGHUHSUHVHQWDUR6HQDGR)HGHUDOQD;9,,&RQIHUrQFLD1DFLRQDOGRV
/HJLVODGRUHVH/HJLVODWLYRV(VWDGXDLV 81$/( QDFLGDGHGH5HFLIH3HUQDPEXFR

(GXDUGR
$PRULP



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DXWRUL]DomRSDUDDXVHQWDUVHGRWUDEDOKRVGD&DVDQRSHUtRGRGHDGHMXQKR
GHTXDQGRHVWDUiUHSUHVHQWDQGRR6HQDGR)HGHUDOQD([SRVLomR
$JURSHFXiULD5HJLRQDOGH-DQD~ED0*

(GXDUGR
$PRULP



546

5HTXHUHPQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGHYRWRGHFRQJUDWXODo}HVDR6HQDGRU*DULEDOGL$OYHVSHOD
SDVVDJHPGHVHXQRQDJpVLPRDQLYHUViULR

(XQtFLR
2OLYHLUD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRYRWDomRHPJORERGRV
UHTXHULPHQWRVGHGHVWDTXHDR3/9QGH

(GXDUGR
%UDJD



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVDUHWLUDGDGHHPHQGDDSUHVHQWDGDSHORDXWRUGR
SUHVHQWHDR3/&QGH

0DJQR0DOWD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRLQFLVR,,GRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDODUHWLUDGDGD(PHQGDQ3/(1DSUHVHQWDGRSHORDXWRUGRSUHVHQWHDR
3/&QGH

+XPEHUWR
&RVWD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOYRWDomR
HPJORERGRVUHTXHULPHQWRGHGHVWDTXHDR3/&QGH

(GXDUGR
%UDJD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOYRWDomR
HPJORERGR6XEVWLWXWLYRGD&kPDUDDR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH

(GXDUGR
%UDJD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLGR,,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOXUJrQFLDSDUDR3/&QGH

/tGHUHV
3DUWLGiULRV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOXUJrQFLDSDUDR3/&QGH

/tGHUHV
3DUWLGiULRV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOXUJrQFLDSDUDR3/&QGH

/tGHUHV
3DUWLGiULRV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOXUJrQFLDSDUDR3/&QGH

/tGHUHV
3DUWLGiULRV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHVHMD
HQFDPLQKDGRYRWRGHVROLGDULHGDGHDR*RYHUQRGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD
HPUD]mRGRDWHQWDGRVRIULGRQRGLDGHDEULOGHGXUDQWHD0DUDWRQDGH
%RVWRQTXHYLWLPRXSHVVRDVHGHL[RXPDLVGHIHULGRV

&\UR0LUDQGD



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVTXHRFROHJLDGRREMHWRGR5HTXHULPHQWRQ
GHGHFULDomRGD&RPLVVmRGH-XULVWDVFRPDILQDOLGDGHGHUHDOL]DUHVWXGRV
HSURSRUDDWXDOL]DomRGD/HLGH([HFXo}HV3HQDLVSDVVHDVHUFRPSRVWRSRU
PHPEURVHTXHVHXSUD]RVHMDSURUURJDGRSRUPDLVGLDV

5HQDQ
&DOKHLURV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHGRDUWGR
5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDODXWRUL]DomRSDUDGHVHPSHQKDUPLVVmR
RILFLDOQRH[WHULRUQRSHUtRGRGHDGHMXQKRGHSDUDSDUWLFLSDUGH
VROHQLGDGHVHPFRPHPRUDomRDRVDQRVGH.DUOVGRUIGR3URJUDPD2ILFLDOGD
9LVLWDGH3DUFHULDGH%UXVTXHD.DUOVGRUI1HXWKDUGHGHYLVLWDj0HUFHGH]%HQ]H
FRPXQLFDQRVWHUPRVGRDUWGRUHIHULGR5HJLPHQWRTXHHVWDUiDXVHQWHGR
3DtVQRSHUtRGRGHDGHMXQKRGH

/XL]+HQULTXH
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546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DXWRUL]DomRSDUDGHVHPSHQKDUPLVVmRRILFLDOQD$OHPDQKDFRP{QXVSDUDD
&DVDQRSHUtRGRGHDGHMXQKRGHSDUDSDUWLFLSDUGR*/2%(1DWXUDO
&DSLWDO6XPPLW%HUOLQ$OHPDQKD&RPXQLFDQRVWHUPRVGRDUW,GR
5HJLPHQWR,QWHUQRTXHHVWDUiDXVHQWHGR3DtVQRSHUtRGRGHDGHMXQKRGH


-RmR
&DSLEHULEH



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DXWRUL]DomRSDUDGHVHPSHQKDUPLVVmRRILFLDOQRH[WHULRUQRSHUtRGRGHDGH
MXQKRGHSDUDSDUWLFLSDUGDVFRPHPRUDo}HVGHHQFHUUDPHQWRGRDQRGR
%UDVLOHP3RUWXJDOFRLQFLGLQGRFRPDGDWDQDFLRQDOGH3RUWXJDO

*LP



546
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Matéria: Requerimento de Licença com ônus (total: 30)
-

Art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal
Maio de 2013
Autor

Nº

Ano

RISF

Período

Finalidade
Representar o Senado Federal no Seminário "Las
Mujeres e La politica em clave regional", em
Montevidéu, Uruguai.
Representar o Senado Federal junto à delegação do
Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura em visita
à Israel.

Angela Portela

435

2013

40

De 19/05/2013 a 22/05/2013

Anibal Diniz

399

2013

40

De 09/06/2013 a 13/06/2013

Antonio Carlos Valadares

415

2013

40

13/05/2013

Missão oficial 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, no Rio de Janeiro.

Antonio Carlos Valadares

438

2013

40

20/05/2013

Missão oficial a fim de verificar, in loco, o
andamento das obras do estádio Arena Castelão e
as demais ações de preparação para a realização de
eventos esportivos, em Fortaleza, Ceará.

Antonio Carlos Valadares

439

2013

40

23/05/2013 e 24/05/2013

Participar do "Seminário para o Desenvolvimento
Regional da Amazônia", a se realizar na cidade de
Macapá/Amapá. (Missão não efetivada)

Antonio Carlos Valadares

494

2013

40

De 05/06/2013 a 07/06/2013

Participar de reuniões do Parlatino na cidade de
Havana, Cuba

Antonio Carlos Valadares

500

2013

40

27/05/2013

Verificar, in loco, o andamento das obras da Arena
Fonte Nova e as demais ações de preparação para a
realização dos eventos esportivos em Salvador/BA.

Benedito de Lira

398

2013

40

De 09/06/2013 a 13/06/2013

Representar o Senado Federal em missão a Israel
com o objetivo de constituir cooperação entre os
dois países no setor da aquicultura.
Representar o Senado na delegação brasileira com
representantes de diversos setores da
Administração Pública, no 4º Encontro da
Plantaforma Global de Reducação de Riscos e
Desastres, em Genebra, Suíça.

Casildo Maldaner

416

2013

40

De 19/05/2013 a 23/05/2013

Casildo Maldaner

553

2013

40

De 05/06/2013 a 07/06/2013

Participar de Reuniões do Parlatino em Cuba

Cássio Cunha Lima

430

2013

40

15/05/2013

Representar o Senado Federal no II Workshop de
Engenharia de Petróleo, a ser realizado em Campina
Grande-PB.

Cícero Lucena

440

2013

40

22/05/2013 e 23/05/2013

Participar de diligência da Subcomissão Permanente
de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e
Olimpíadas de 2016, na cidade de Recife/PE

Cícero Lucena

493

2013

40

06/06/2013 e 07/06/2013

Cyro Miranda

374

2013

40

13/05/2013

Cyro Miranda

490

2013

40

De 05/06/2013 a 09/06/2013

Eduardo Amorim

517

2013

40

24/05/2013

Representar o Senado Federal na XVII Conferência
Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais UNALE, na cidade de Recife-PE.

Eduardo Amorim

518

2013

40

De 05/06/2013 a 10/06/2013

Representar o Senado Federal na 32ª Exposição
Agropecuária Regional de Janaúba - MG.

Participar de reuniões do Parlatino na cidade de
Havana, Cuba
Participar, na qualidade de Presidente da Comissão
de Educação e Cultura e Esporte, da abertura do
XXV Fórum Nacional "O Brasil de amanhã", no Rio
de Janeiro
Participar de reuniões do Parlatino na cidade de
Havana, Cuba
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Matéria: Requerimento de Licença com ônus (total: 30)
-

Art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal
Maio de 2013
Autor

Nº

Ano

RISF

Período

Finalidade

Gim

549

2013

40

De 05/06/2013 a 11/06/2013

Participar das comemorações de encerramento do
ano do Brasil em Portugal, coincindo com a data
nacional de Portugal.

Inácio Arruda

510

2013

40

29/05/2013 e 30/05/2013

Representar o Senado Federal no ciclo de debates
"Brasil + 10, um programa para avançar nas
transformações", junto à Universidade Federal de
Goiás, em atenção ao convite da União Nacional dos
Estudantes, em Goiânia, Goiás

João Capiberibe

546

2013

40

De 06/06/2013 a 08/06/2013

Desempenhar missão oficial para participar do 1º
GLOBE Natural Capital Summit, em Berlim, na
Alemanha

Lúcia Vânia

557

2013

40

07/06/2013

Participar como palestrante, na qualidade de
Ouvidora-Geral do Senado Federal, da 17ª Reunião
Ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores do
Ministério Público.
Participação de solinidades em comemoração aos
200 anos de Karlsdorf e do Programa Oficial da
Visita de Parceria de Brusque a Karlsdorf-Neuthard,
além de recepção no Ministério de Assuntos
Federais alemão e visita a Mercedez-Benz

Luiz Henrique

507

2013

40

De 13/06/2013 a 18/06/2013

Paulo Davim

492

2013

40

De 05/06/2013 a 08/06/2013

Ricardo Ferraço

550

2013

40

De 05/06/2013 a 11/06/2013

Rodrigo Rollemberg

509

2013

40

De 09/06/2013 a 11/06/2013

Participar de diligência com a Comissão Especial
Interna - Modernização do Código de Defesa do
Consumidor-, na cidade de Vitória, Espirito Santo.

Sérgio Petecão

508

2013

40

De 05/06/2013 a 09/06/2013

Integrar a delegação brasileira na Reunião Regional
da União Interparlamentar com a UNICEF, a realizarse em Lima, no Peru

Sérgio Souza

450

2013

40

23/05/2013 e 24/05/2013

Participação em diligência da Subcomissão
Permanente de Acompanhamento da Copa do
Mundo de 2014 e das Olímpíadas de 2016, nas
cidades de Recife/PE e Salvador/BA.

Vanessa Grazziotin

436

2013

40

20/05/2013 e 21/05/2013

Vanessa Grazziotin

505

2013

40

03/06/2013

Wilder Morais

391

2013

40

De 09/06/2013 a 13/06/2013

Participar de reuniões do Parlatino na cidade de
Havana, Cuba
Participar de solenidades em comemoração ao
encerramento do "Ano do Brasil em Portugal", em
Portugal.

Representar o Senado Federal no Seminário "Las
Mujeres e La politica em clave regional", em
Montevidéu, Uruguai.
Presidir Audiência Pública da Comissão Mista de
Mudanças Climáticas - CMMC, em Curitiba/PR,
conforme Plano de Trabalho.
Representar o Senado Federal junto à delegação do
Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura em visita
à Israel.
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Matéria: Requerimento de Licença sem ônus (total: 64)
-

Arts. 13; 40; 43, I; e 43, II do Regimento Interno do Senado Federal
Maio de 2013
Autor

Nº

Ano

RISF

Período

Finalidade

Ana Amélia

246 - M

2013

13

De 13/06/2013 a 18/06/2013

Atividade Parlamentar - Participar, a convite da
Universidade de Harvard, do simpósio "O Brasil e o
Século 21", em Boston, Estados Unidos

Ana Amélia

266 - M

2013

40

24/05/2013

Missão sem ônus - representação do Senado
Federal na solenidade de posse da Diretoria Eleita
da Federação da Agricultura do Estado do Rio
Grande do Sul, Gestão 2013/2015, a realizar-se na
cidade de Esteio/RS

Ana Rita

263 - M

2013

13

23/05/2013

Atividade Parlamentar

Anibal Diniz

231 - M

2013

13

09/05/2013

Atividade Parlamentar

De 18/06/2013 a 20/06/2013

Missão sem ônus - representação do Senado
Federal no programa Turkiye-Word Trade Bridge
2013 - TWTB2013, na Turquia
Atividade Parlamentar

Antonio Carlos Rodrigues

279 - M

2013

40

Ataídes Oliveira

261 - M

2013

13

23/05/2013

Benedito de Lira

249 - M

2013

13

De 21/05/2013 a 23/05/2013

Atividade Parlamentar

Blairo Maggi

270 - M

2013

13

28/05/2013 e 29/05/2013

Atividade Parlamentar

Cássio Cunha Lima

241 - M

2013

13

14/05/2013

Atividade Parlamentar

Cássio Cunha Lima

242 - M

2013

13

16/05/2013

Atividade Parlamentar

Clésio Andrade

235 - M

2013

13

09/05/2013

Atividade Parlamentar

Cristovam Buarque

282 - M

2013

13

17/06/2013 e 18/06/2013

Atividade Parlamentar - participação no Simpósio
"O Brasil e o Século 21", na Universidadede de
Havard, em Boston, Estados Unidos

Eduardo Amorim

276 - M

2013

13

29/05/2013

Atividade Parlamentar

Eduardo Amorim

277 - M

2013

13

28/05/2013

Atividade Parlamentar

Eduardo Lopes

234 - M

2013

43, II

16/05/2013

Licença Particular

Eduardo Lopes

247 - M

2013

43, II

21/05/2013

Licença Particular

Eunício Oliveira

281 - M

2013

43, II

29/05/2013

Licença Particular

Fernando Collor

236 - M

2013

13

09/05/2013

Atividade Parlamentar

Fernando Collor

265 - M

2013

13

23/05/2013

Atividade Parlamentar

Fernando Collor

291 - M

2013

13

29/05/2013

Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar

Francisco Dornelles

273 - M

2013

13

28/05/2013 e 29/05/2013

Garibaldi Alves

230 - M

2013

43, I

De 07/05/2013 a 11/05/2013

Licença Saúde

Garibaldi Alves

239 - M

2013

13

14/05/2013

Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar

Garibaldi Alves

255 - M

2013

13

23/05/2013

Garibaldi Alves

275 - M

2013

13

28/05/2013 e 29/05/2013

Atividade Parlamentar

Inácio Arruda

257 - M

2013

13

23/05/2013

Atividade Parlamentar

Ivo Cassol

244 - M

2013

43, II

De 21/05/2013 a 23/05/2013

Licença Particular

Jader Barbalho

254 - M

2013

13

De 21/05/2013 a 23/05/2013

Atividade Parlamentar

Jayme Campos

274 - M

2013

13

28/05/2013

Atividade Parlamentar

Jayme Campos

286 - M

2013

13

29/05/2013

Atividade Parlamentar

João Alberto Souza

237 - M

2013

43, I

09/05/2013 e 10/05/2013

Licença Saúde

João Capiberibe

250 - M

2013

13

21/05/2013

Atividade Parlamentar

João Durval

267 - M

2013

13

28/05/2013

Atividade Parlamentar

João Durval

268 - M

2013

13

29/05/2013

Atividade Parlamentar

João Vicente Claudino

232 - M

2013

13

De 13/05/2013 a 17/05/2013

Atividade Parlamentar

Jorge Viana

240 - M

2013

13

14/05/2013

Atividade Parlamentar
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Matéria: Requerimento de Licença sem ônus (total: 64)
-

Arts. 13; 40; 43, I; e 43, II do Regimento Interno do Senado Federal
Maio de 2013
Autor

Nº

Ano

RISF

Período

Finalidade

Jorge Viana

280 - M

2013

13

De 01/06/2013 a 07/06/2013

Atividade Parlamentar - visita aos parques
científicos e tecnológicos de Taiwan, convidado pelo
Governo da República da China (Taiwan)
Atividade Parlamentar

José Agripino

253 - M

2013

13

21/05/2013

José Agripino

262 - M

2013

43, II

De 24/05/2013 a 31/05/2013

Licença Particular
Participar de evento da Câmara de Comércio BrasilEstados Unidos, a ser realizado em Nova Iorque,
Estados Unidos

José Sarney

229 - M

2013

40

De 08/05/2013 a 17/05/2013

Kátia Abreu

233 - M

2013

13

09/05/2013

Atividade Parlamentar

De 07/06/2013 a 21/06/2013

Atividade Parlamentar - participação na 102º
Conferência Internacional do Trabalho da
Organização Internacional do Trabalho - OIT, em
Genebra, Suíça

Kátia Abreu

284 - M

2013

13

Lídice da Mata

285 - M

2013

13

29/05/2013

Atividade Parlamentar

Lindbergh Farias

289 - M

2013

13

29/05/2013

Atividade Parlamentar

Lobão Filho

259 - M

2013

43, II

23/05/2013

Licença Particular

Maria do Carmo Alves

245 - M

2013

13

16/05/2013

Atividade Parlamentar

Maria do Carmo Alves

272 - M

2013

13

28/05/2013

Atividade Parlamentar

Maria do Carmo Alves

288 - M

2013

13

29/05/2013

Atividade Parlamentar

Mário Couto

269 - M

2013

13

28/05/2013 e 29/05/2013

Atividade Parlamentar

Mozarildo Cavalcanti

238 - M

2013

13

De 13/05/2013 a 20/05/2013

Atividade Parlamentar
Licença Saúde

Mozarildo Cavalcanti

290 - M

2013

43, I

28/05/2013 e 29/05/2013

Paulo Bauer

248 - M

2013

43, I

14/05/2013

Licença Saúde

Paulo Bauer

278 - M

2013

13

27/05/2013 e 28/05/2013

Atividade Parlamentar

Ricardo Ferraço

271 - M

2013

13

28/05/2013

Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar

Ricardo Ferraço

287 - M

2013

13

29/05/2013

Roberto Requião

256 - M

2013

43, II

29/05/2013

Licença Particular

Ruben Figueiró

252 - M

2013

13

23/05/2013

Atividade Parlamentar

Vanessa Grazziotin

258 - M

2013

13

De 05/06/2013 a 09/06/2013

Atividade Parlamentar

Waldemir Moka

251 - M

2013

13

21/05/2013

Atividade Parlamentar

Waldemir Moka

260 - M

2013

13

22/05/2013

Atividade Parlamentar

Walter Pinheiro

292 - M

2013

13

04/06/2013 e 05/06/2013

Atividade Parlamentar

Wilder Morais

243 - M

2013

13

14/05/2013

Atividade Parlamentar

Wilder Morais

283 - M

2013

13

28/05/2013 e 29/05/2013

Atividade Parlamentar

Zeze Perrella

264 - M

2013

13

23/05/2013

Atividade Parlamentar
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Matéria: Republicação de Requerimento de Licença sem ônus (total: 3)
-

Arts. 13; e 43, I do Regimento Interno do Senado Federal
Autor

Nº

Ano

RISF

Período

Finalidade

Antonio Carlos Rodrigues*

188-M

2013

13

25/04/2013

Atividade Parlamentar

Clésio Andrade*

187-M

2013

13

25/04/2013

Atividade Parlamentar

Roberto Requião**

224-M

2013

43, I

29/04/2013

Licença Saúde

*Republicado para retificação de data
**Republicado para retificação de finalidade

Matéria: Publicação de Requerimento de Licença com ônus referentes ao mês de abril (total: 2)
-

Art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal
Autor

Nº

Ano

RISF

Período

Finalidade

Antonio Carlos Rodrigues

278

2013

40

19/04/2013

Visita às obras de Transposição do Rio São
Francisco.

Benedito de Lira*

271

2013

40

19/04/2013

Representar o Senado Federal em missão a Israel
com o objetivo de constituir cooperação entre os
dois países no setor da aquicultura.

*Não efetivado

890
42

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Terça-feira 04

B – SECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
CONGRESSO NACIONAL

Resenha
01 a 31/05/2013
Sessões Conjuntas do Congresso Nacional
01 a 31/05/2013
Tipo de sessão

Quantidade

Conjunta

-

Conjunta Solene

03

Total

03

Resenha Consolidada
02/02 a 31/05/2013
Sessões Conjuntas do Congresso Nacional
Tipo de sessão

Quantidade

Conjunta

03

Conjunta Solene

08

Total

11

Quadro Geral de Matérias
Apreciadas

Quantidade

PLN (aprovados)

002

Vetos (dispositivos rejeitados)

142

Total

144
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Sessões Realizadas
01 a 31/05/2013
Sessão

Data/Hora/Local

Finalidade

9ª Conjunta Solene

06/05/2013, às 11 horas
(Plenário do Senado Federal)

Destinada a homenagear o transcurso de mais de quarenta anos de dedicação à
vida pública do ex-Ministro da Justiça, ex-Deputado, Senhor Fernando Lyra.

10ª Conjunta Solene

07/05/2013, às 11 horas
(Plenário do Senado Federal)

Destinada a comemorar os 190 anos do Parlamento Brasileiro.

11ª Conjunta Solene

27/05/2013, às 11 horas
(Plenário do Senado Federal)

Destinada a comemorar o transcurso dos 70 anos da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT.

Atos do Presidente da Mesa do Congresso Nacional
01 a 31/05/2013
Nº

Assunto

25/2013
(public. no DOU
de 09/05/2013)

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o disposto nos artigos 6º e 10 da Resolução nº 01/2011-CN,
que "dispõe sobre a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, sua composição, organização e
competências", e para os efeitos do que determina o art. 10 da referida Resolução, designa as Senhoras e os Senhores
Parlamentares como membros da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 610, de 2 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial da União no
dia 4, do mesmo mês e ano, em Edição Extra, que "Amplia o valor do Benefício Garantia-Safra para a safra de
2011/2012, amplia o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004, relativo
aos desastres ocorridos em 2012, autoriza a distribuição de milho para venda a pequenos criadores, nos termos que
especifica, altera as Leis nº 12.249, de 11 de junho de 2010 e nº 12.716, de 21 de setembro de 2012, e dá outras
providências”, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 611, de 4 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial da União no
dia 4, do mesmo mês e ano, em Edição Extra, que "Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios das
Comunicações, do Desenvolvimento Agrário, da Defesa e da Integração Nacional, no valor de R$ 3.969.200.000,00,
para os fins que especifica”, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 612, de 4 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial da União no
dia 4, do mesmo mês e ano, em Edição Extra, que "Reestrutura o modelo jurídico de organização dos recintos
aduaneiros de zona secundária, altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e a Medida Provisória nº 601, de 28 de
dezembro de 2012; reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as
indenizações a que se refere a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013; altera a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de
2012, para dispor sobre multa pecuniária pelo descumprimento do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores - INOVARAUTO; e dá outras providências”, tem sua
vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o disposto no art. 6º da Resolução nº 01/2011-CN, que
"dispõe sobre a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, sua composição, organização e competências", e
para os efeitos do que determina o art. 10 da referida Resolução, resolve:
Art. 1º Designar o Deputado URZENI ROCHA, na condição de membro suplente da Representação Brasileira no
Parlamento do Mercosul, em vaga destinada ao PSDB, de acordo com o Ofício nº 517/2013-PSDB, da Liderança do
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, na Câmara dos Deputados.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.

26/2013
(public. no DOU
de 23/05/2013)

27/2013
(public. no DOU
de 23/05/2013)

28/2013
(public. no DOU
de 23/05/2013)

29/2013
(public. no DOU
de 24/05/2013)
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Correspondências Expedidas pela Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional
01 a 31/05/2013
Nº do
Ofício
323/2013-CN
322/2013-CN

Destinatário

Assunto

Dep. José
Guimarães
Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

Envia o Of. 908/2013/SGM/P, do Presidente da Câmara dos Deputados, que encaminha Questão de
Ordem do Deputado Paulo Pereira da Silva, referente à Medida Provisória nº 595, de 2012.
Tendo em vista manifestações do Senador Inácio Arruda e do Deputado Penna, consulta, nos termos do
art. 2º do Regimento Comum, sobre a viabilidade de realização de sessão solene do Congresso
Nacional no dia 14 de outubro do corrente, segunda-feira, às onze horas, no Plenário do Senado
Federal, destinada a comemorar o centenário de nascimento de Vinícius de Moraes.
Tendo em vista manifestações do Deputado Mauro Benevides e da Senadora Ângela Portela, consulta,
nos termos do art. 2º do Regimento Comum, sobre a viabilidade de realização de sessão solene do
Congresso Nacional no dia 3 de junho do corrente, segunda-feira, às onze horas, no Plenário do Senado
Federal, destinada a reverenciar a memória do Senador José Parsifal Barroso, pelo transcurso do seu
centenário de nascimento.
Comunica o cancelamento da sessão conjunta do Congresso Nacional convocada para dia 28/05/2013,
às vinte horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada a comunicações da Presidência da
Mesa do Congresso Nacional, leitura de vetos presidenciais e demais expedientes.
Comunica nos termos do art. 2º do Regimento Comum, a convocação de sessão conjunta do Congresso
Nacional a realizar-se no dia 28/05/2013, terça-feira, às vinte horas, no Plenário da Câmara dos
Deputados, destinada a comunicações da Presidência da Mesa do Congresso Nacional, leitura de vetos
presidenciais e demais expedientes.
Comunica a leitura, na Sessão do dia 17 de maio de 2013, da Mensagem nº 35, de 2013-CN (nº
184/2013, na origem), da Senhora Presidente da República, comunicando retificação à Medida
Provisória nº 613, de 2013, que “Institui crédito presumido da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS na venda de álcool, inclusive para fins carburantes; altera a Lei 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”.
Solicita, nos termos do art. 104 do Regimento Comum e da Resolução nº 1, de 2012-CN, a indicação de
4 (quatro) membros da Câmara dos Deputados e, nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a
indicação de mais um membro, para integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto parcial
ao Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2013 (MPV nº 587, de 2012), que “Autoriza para a safra
2011/2012, o pagamento de valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a Lei n° 10.420, de
10 de abril de 2002, amplia para o ano de 2012 o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei n°
10.954, de 29 de setembro de 2004, e dá outras providências”.
Comunica a extinção da Comissão Mista destinada à apreciação da Medida Provisória nº 602, de 28 de
dezembro de 2012, que “Autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado no âmbito do
Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - Censipam e do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, e dá outras providências”, transformada na Lei nº 12.809, de 15
de maio de 2013.
Comunica, nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1, de 2002-CN, e do artigo 10-A do Regimento
Comum, a constituição da Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a Medida Provisória nº
614, de 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”, e o estabelecimento do calendário para a sua tramitação.
Encaminha, em atenção ao Ofício nº 597/SGM/P/2013, o processado da Medida Provisória nº 603, de
2013, que “Altera a Medida Provisória nº 587, de 9 de novembro de 2012, que autoriza para a safra
2011/2012 o pagamento de valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a Lei nº 10.420, de
10 de abril de 2002; amplia para o ano de 2012 o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei nº
10.954, de 29 de setembro de 2004; e estabelece medidas para aquisição de milho em grãos para o
atendimento ao Programa de Venda Balcão aos pequenos criadores situados nos Municípios da área de
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene”.
Encaminha nos termos do § 8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, o processado da Medida Provisória nº 606, de 2013, que “Altera as Leis nº 12.096,
de 24 de novembro de 2009, para autorizar a concessão de subvenção econômica ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, em projetos de infraestrutura logística direcionados a
obras de rodovias e ferrovias objeto de concessão pelo Governo federal, nº 6.704, de 26 de outubro de
1979, que dispõe sobre o Seguro de Crédito à Exportação, e nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que
institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, para autorizar a oferta
de cursos técnicos de nível médio por instituições privadas de ensino superior; e dá outras providências”.
À Medida foram oferecidas 53 emendas e a Comissão Mista emitiu o Parecer nº 18, de 2013-CN, que
conclui pelo PLV nº 13, de 2013.
Encaminha nos termos do § 8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, o processado da Medida Provisória nº 605, de 2013, que “Altera a Lei nº 10.438, de
26 de abril de 2002, na parte em que cria a Conta de Desenvolvimento Energético e estabelece seus
objetivos”. À Medida foram oferecidas 37 emendas e a Comissão Mista emitiu o Parecer nº 17, de 2013CN, que conclui pelo PLV nº 12, de 2013.
Comunica que esta Presidência recebeu o Ofício nº 001/MPV610 – 2013, comunicando a instalação da
Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 610, de 2013, bem como a eleição, de seu
Presidente, Deputado Ilário Marques, Vice-Presidente, Senador Eduardo Amorim, e a designação do
Relator, Senador Eunício Oliveira, e Relator Revisor, Deputado Paulão.
Comunica que esta Presidência recebeu o Ofício nº 001/MPV612 – 2013, comunicando a instalação da
Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 612, de 2013, bem como a eleição, de seu
Presidente, Senador Ricardo Ferraço, Vice-Presidente, Deputado Vicente Candido, e a designação do
Relator, Deputado Alfredo Kaefer, e Relator Revisor, Senador Waldemir Moka.

321/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

320/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD
Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

319/2013-CN

318/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

317/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

316/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

315/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

314/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

313/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

312/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

311/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

310/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD
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309/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

308/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

307/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

305-A/2013CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD
Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

Comunica que esta Presidência recebeu o Ofício Pres. N. 086/2013/CMO, do presidente da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Senador Lobão Filho informando que designou o
Deputado Danilo Forte (PMDB/CE), para exercer o cargo de Relator do Projeto de Lei do Congresso
Nacional nº 2, de 2013, que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei
Orçamentária de 2014 e dá outras providências”.
Comunica que a Senhora Presidente da Republica adotou, em 7 de maio, e publicou, no Diário Oficial da
União de 8 de maio de 2013, a Medida Provisória nº 613, de 2013, que "Institui crédito presumido da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na venda de álcool, inclusive para fins carburantes; altera
a Lei 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". Nos
termos dos arts. 2° e 3° da Resolução nº 1, de 2002-CN, da Resolução n° 1, de 2012-CN, e do art. 10-A
do Regimento Comum, fica constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria e
estabelecido o calendário para a sua tramitação.
Comunica que, para os fins do disposto no art. 13 da Resolução nº 1, de 2002-CN, foi encaminhado à
Excelentíssima Senhora Presidente da República o Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2013 (Medida
Provisória nº 595, de 2012), aprovado pelo Senado Federal, em sessão realizada no dia 16/05/2013, que
“Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as
atividades desempenhadas pelos operadores portuários; altera as Leis nºs 5.025, de 10 de junho de
1966, 10.233, de 5 de junho de 2001, 10.683, de 28 de maio de 2003, 9.719, de 27 de novembro de
1998, e 8.213, de 24 de julho de 1991; revoga as Leis nºs 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, e 11.610,
de 12 de dezembro de 2007, e dispositivos das Leis nºs 11.314, de 3 de julho de 2006, e 11.518, de 5 de
setembro de 2007; e dá outras providências”.
Encaminha o anexo Of. N. 837/SGM/P/2013, do Presidente da Câmara dos Deputados, que encaminha
expediente do Deputado Valtenir Pereira referente ao Projeto de Lei de Conversão (PLV) decorrente da
Medida Provisória n. 595, de 2012, solicitando sua manifestação a respeito do ali contido.
Comunica nos termos do art. 2º do Regimento Comum, a convocação de sessão conjunta solene do
Congresso Nacional a realizar-se no dia 27/05/2013, segunda-feira, às onze horas, no Plenário do
Senado Federal, destinada a comemorar o transcurso dos 70 anos da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT.
Comunica o término do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN, em
04/05/2013, para apresentação de Projeto de Decreto Legislativo regulando as relações jurídicas
decorrentes da Medida Provisória nº 588, de 2012, convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 31, de
2012, e cujo prazo integral de vigência expirou em 22 de abril de 2013. Informa, ainda, a extinção da
Comissão Mista destinada à apreciação da matéria, nos termos do § 3º do art. 11 da Resolução nº 1, de
2002-CN e seu encaminhamento ao Arquivo.
Participa que, cumprindo o disposto nos Artigos 6º e 10 da Resolução nº 1, de 2011-CN, que “Dispõe
sobre a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, sua composição, organização e
competências”, e para os efeitos do que determina o art. 10 da referida Resolução, foram designados os
parlamentares para compor a representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.
Comunica que, para os fins do disposto no art. 13 da Resolução nº 1, de 2002-CN, foi encaminhado à
Excelentíssima Senhora Presidente da República o Projeto de Lei de Conversão nº 8, de 2013 (Medida
Provisória nº 590, de 2012), aprovado pelo Senado Federal, em sessão realizada no dia 08/05/2013, que
“Altera a Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004, para ampliar a idade limite de crianças e adolescentes
que compõem as unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família elegíveis ao recebimento
do Benefício para Superação da Extrema Pobreza, e dá outras providências”.
Comunica que, para os fins do disposto no art. 13 da Resolução nº 1, de 2002-CN, foi encaminhado à
Excelentíssima Senhora Presidente da República o Projeto de Lei de Conversão nº 6, de 2013 (Medida
Provisória nº 593, de 2012), aprovado pelo Senado Federal, em sessão realizada no dia 14/05/2013, que
“Altera a Lei nº 12.513/2011, para ampliar o rol de beneficiários e ofertantes da Bolsa-Formação
Estudante, no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec. Altera
a Lei nº 9.250/1995, para estabelecer que as bolsas recebidas pelos servidores das redes públicas de
educação profissional, científica e tecnológica, no âmbito do Pronatec, não caracterizam contraprestação
de serviços nem vantagem para o doador, para efeito do imposto sobre a renda. Modifica a Lei nº
8.212/1991, para alterar as condições de incidência da contribuição previdenciária sobre planos
educacionais e bolsas de estudo. Altera a Lei nº 6.687/1979, para permitir que a Fundação Joaquim
Nabuco ofereça bolsas de estudo e pesquisa. Altera o Decreto-Lei nº 5.452/1943, para permitir que o
professor lecione por mais de um turno em um mesmo estabelecimento de ensino. Dispõe sobre o apoio
da União às redes públicas de educação básica na aquisição de veículos para transporte escolar e
permite que os entes federados usem o registro de preços para aquisição de bens e contratação dos
serviços em ações e projetos educacionais”.
Com referência ao Ofício nº 110/13/PS-GSE, de 25/04/2013, dessa Casa, comunica que nos termos do
art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, o Congresso
Nacional aprovou e esta Presidência promulgou a Lei nº 12.809, de 15 de maio de 2013, que “Autoriza a
prorrogação de contratos por tempo determinado no âmbito do Centro Gestor e Operacional do Sistema
de Proteção da Amazônia – CENSIPAM e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
FNDE; altera as Leis nºs 12.337, de 12 de novembro de 2010, e 10.480, de 2 de julho de 2002; revoga
dispositivo da Lei nº 12.469, de 26 de agosto de 2011; e dá outras providências”, cujas disposições
foram adotadas pela Excelentíssima Senhora Presidente da República como Medida Provisória nº 602,
de 28 de dezembro de 2012.

305/2013-CN

304/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

303/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

302/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

300/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

298/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD
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297/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

296/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

293/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD
Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

Encaminha nos termos do § 8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, o processado da Medida Provisória nº 601, de 2012, que “Altera as Leis nº 12.546,
de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras - Reintegra, e para desonerar a folha de pagamentos dos setores da
construção civil e varejista; nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, que reduz as alíquotas das
contribuições de que tratam os incisos I e III do caput do art.22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, que dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações
imobiliárias; nº 12.431, de 24 de junho de 2011; e nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, para permitir às
pessoas jurídicas da rede de arrecadação de receitas federais deduzir o valor da remuneração dos
serviços de arrecadação da base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- Cofins; e dá outras providências.”. À Medida foram oferecidas 124 emendas e a Comissão Mista emitiu
o Parecer nº 15, de 2013-CN, que conclui pelo PLV nº 11, de 2013.
Encaminha nos termos do § 8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, o processado da Medida Provisória nº 600, de 2012, que “Altera a Lei nº 12.409, de
25 de maio de 2011; a Medida Provisória nº 581, de 20 de setembro de 2012, 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; altera as Leis nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e nº
8.399, de 7 de janeiro de 1992; altera a Medida Provisória nº 12.096, de 24 de novembro de 2009; altera
a Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012; e dá outras providências”. À Medida foram oferecidas 28
emendas e a Comissão Mista emitiu o Parecer nº 16, de 2013-CN, que conclui pelo PLV nº 10, de 2013.
Comunica que esta Presidência recebeu do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal a
Mensagem nº 18, de 2013, comunicando que aquele Tribunal, em sessão Plenária, proferiu decisão nos
autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.588, nos termos da certidão de julgamento.
Comunica que esta Presidência recebeu do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal o Ofício nº
4284/2013, datado de 16 de abril de 2013, comunicando que aquela Corte, por unanimidade e nos termo
do voto da relatora, declarou inconstitucional o inciso I do art. 3º da Emenda Constitucional nº 58, de
2009, confirmando a cautelar deferida, sendo a matéria enviada ao arquivo.
Comunica o término do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN, em
29/03/2013, para apresentação de Projeto de Decreto Legislativo regulando as relações jurídicas
decorrentes da Medida Provisória nº 579, de 2012, convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 30, de
2012, e a consequente extinção da Comissão Mista destinada à apreciação da matéria, nos termos do §
3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Encaminha, em atenção ao Ofício n. 530/2013/SGM/P, e considerando o teor do Ofício nº 002/MPV
591/2012, assinado pelo Deputado Marcelo Castro e pelo Senador Acir Gurgacz, Presidente da
Comissão Mista e Relator da Medida Provisória nº 591, de 2012, respectivamente, o processado da
Medida Provisória nº 591, de 2012.
Comunica o cancelamento da sessão conjunta do Congresso Nacional convocada para dia 08/05/2013,
às vinte horas e trinta minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada a comunicações da
Presidência da Mesa do Congresso Nacional, leitura de vetos presidenciais e demais expedientes.
Comunica nos termos do art. 2º do Regimento Comum, que a sessão conjunta do Congresso Nacional
anteriormente convocada para o dia 07/05/2013, terça-feira, fica transferida para o dia 08/05/2013,
quarta-feira, às vinte horas e trinta minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados.
Comunica o término do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN, em
28/04/2013, para apresentação de Projeto de Decreto Legislativo regulando as relações jurídicas
decorrentes da Medida Provisória nº 582, de 2012, convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 1, de
2013, e cujo prazo integral de vigência expirou em 28 de fevereiro de 2013. Informa, ainda, a extinção da
Comissão Mista destinada à apreciação da matéria, nos termos do § 3º do art. 11 da Resolução nº 1, de
2002-CN e seu encaminhamento ao Arquivo.
Comunica o término do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN, em
28/04/2013, para apresentação de Projeto de Decreto Legislativo regulando as relações jurídicas
decorrentes da Medida Provisória nº 581, de 2012, convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 32, de
2012, e cujo prazo integral de vigência expirou em 28 de fevereiro de 2013. Informa, ainda, a extinção da
Comissão Mista destinada à apreciação da matéria, nos termos do § 3º do art. 11 da Resolução nº 1, de
2002-CN e seu encaminhamento ao Arquivo.
Comunica a convocação de sessão conjunta solene do Congresso Nacional a realizar-se no dia
7/5/2013, terça-feira, às onze horas, no Plenário do Senado Federal, destinada a comemorar os 190
anos do Parlamento Brasileiro.

292/2013-CN

291/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

290/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

289/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD
Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD
Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

288/2013-CN

287/2013-CN

286/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

285/2013-CN

Membros do
Congresso
Nacional
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JunhoDE
de 2013
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Terça-feira 04 895
47

B.1 – Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização – CMO
Resenha
01 a 31/05/2013
Reuniões Realizadas
Tipo de reunião

Quantidade

Eleição

-

Não deliberativas

1

Ordinárias (ROR)

1

Extraordinárias (REX)

-

Audiências Públicas (RAP)

1

Conjuntas de Audiência Pública (RCAP)

1

Seminários Regionais (SREG)

-

Total

4

Comitês Permanentes e Colegiados
Nomes

Reuniões

Relatórios

Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária
(CFIS)

-

-

Comitê de Avaliação da Receita (CAR)

-

-

Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com
Indícios de Irregularidade Graves (COI)

-

-

Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE)

-

-

Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na
CMO (CRLP)

3

-

Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais (CCBE)

-

-

TOTAL

3

-
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Proposições em Tramitação
Tramitação encerrada na CMO
Proposições

Recebidas

Projetos de Lei CN (PLN)
Medidas Provisórias (MP) – Crédito
Avisos CN (AVN)
- Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades
Graves apontados pelo TCU

Encaminhadas ao CN sem apreciação
Apreciadas Retiradas
1

1
1

- Prestação de Contas
- Parecer Prévio do Governo Federal
- Outras Matérias
Mensagens CN (MCN)
- Prestação de Contas
- Relatório de Avaliação do PPA
- Outras Matérias
Ofícios CN (OFN)
- Prestação de Contas
- Outras Matérias
Projetos de Decreto Legislativo CN (PDN)
Proposições SF
Requerimentos CMO (RCMO)

2

Emendas
TOTAL

3

1

PLN - Art.106 da PLN -Urgência MP - Término prazo
Res nº1/2006-CN Plenário CN
regimental
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2013
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Resenha Consolidada
02/02/2013 a 31/05/2013
Reuniões Realizadas
Tipo de reunião

Quantidade

Instalação (INST)

4

Não Deliberativas

1

Ordinárias (ROR)

3

Extraordinárias (REX)

-

Audiências Públicas (RAP)

1

Conjuntas de Audiência Pública (RCAP)

1

Seminários Regionais (SREG)

-

Total

10

Comitês Permanentes e Colegiados
Nomes

Reuniões

Relatórios

Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária
(CFIS)

-

-

Comitê de Avaliação da Receita (CAR)

-

-

Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com
Indícios de Irregularidade Graves (COI)

-

-

Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE)

-

-

Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na
CMO (CRLP)

5

-

-

-

-

-

Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais (CCBE)
TOTAL
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Proposições Apreciadas
Tramitação encerrada na CMO
Proposições

Recebidas

Encaminhadas ao CN sem apreciação
Apreciadas Retiradas PLN - Art.106 da PLN -Urgência MP - Término prazo
Res nº1/2006-CN Plenário CN

Projetos de Lei CN (PLN)
Medidas Provisórias (MP) – Crédito Extraordinário
Avisos CN (AVN)

57

13

14

7

77

13

- Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades
Graves apontados pelo TCU

16

13

- Prestação de Contas

3

- Parecer Prévio do Governo Federal

3

- Outras Matérias

55

Mensagens CN (MCN)

42

regimental

1
3

62

- Prestação de Contas

8

- Relatório de Avaliação do PPA

4

- Outras Matérias

50

Ofícios CN (OFN)

148

- Prestação de Contas

30

- Outras Matérias

118

Projetos de Decreto Legislativo CN (PDN)

2

Proposições SF

4

Requerimentos CMO (RCMO)

8

4

13018

12753

158

13390

12790

200

Emendas
TOTAL

1

3
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Resultados das Reuniões
01 a 31/05/2013

Reunião realizada em 7, 9 e 14 de maio de 2013 (Não Deliberativa)

2ª Reunião Não Deliberativa
convocada para 07/05/2013, às 14h30min
(Iniciada às 14h46min e suspensa às 14h48min)

ABERTURA e
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS
A reunião não deliberativa foi aberta pelo Presidente, Senador Lobão Filho (PMDB/MA), conforme dispõe o art.154, inciso II,
§ 4º, do Regimento Interno do Senado Federal.
O Presidente informou que está na finalização do acordo para indicação dos Relatores Setoriais do Projeto de Lei
Orçamentária para 2014 e do Relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014 e esperando a conclusão, informou que
suspenderia os trabalhos.
Antes, convocou a continuação da reunião não deliberativa para o dia 09 de maio, quinta-feira, às 10 horas, no plenário 6 da
Câmara dos Deputados.
Brasília, 07 de maio de 2013.

MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária de Comissão

Continuação da 2ª Reunião Não Deliberativa
convocada para 09/05/2013, às 10 horas
(Reiniciada e suspensa às 10h09min)
REABERTURA e
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS
A reunião não deliberativa foi reiniciada pelo Presidente, Senador Lobão Filho (PMDB/MA), conforme dispõe o art.154,
inciso II, § 4º, do Regimento Interno do Senado Federal.
O Presidente informou que por solicitação dos Líderes Partidários suspenderia os trabalhos.
Antes convocou reuniões para o dia 14 de maio, terça-feira, nos seguintes horários:
. às 10h30min, reunião do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na CMO, na sala de
reuniões da Presidência da Comissão;
. às 11 horas, continuação da reunião não deliberativa, no plenário 2 da Câmara dos Deputados; e
. às 14h30min, reunião ordinária, no mesmo plenário.

Brasília, 09 de maio de 2013.

MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária de Comissão
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Continuação da 2ª Reunião Não Deliberativa
convocada para 14/05/2013, às 11 horas
(Reiniciada às 11h24min e encerrada às 11h30min)

REABERTURA
A reunião não deliberativa foi reiniciada pelo Presidente, Senador Lobão Filho (PMDB/MA), conforme dispõe o art.154, inciso
II, § 4º, do Regimento Interno do Senado Federal.
O Presidente comunicou a designação do Deputado Danilo Forte (PMDB/CE), para o cargo de Relator do Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2014, conforme indicação do Partido dos Trabalhadores e acordo do Colegiado de Representantes das
Lideranças Partidárias com assento na CMO.
Logo após, o Presidente informou que no dia 21 de maio, terça-feira, às 15 horas, no plenário 2 da Câmara dos Deputados,
será realizada reunião conjunta de audiência pública da CMO com a Comissão de Finanças e Tributação; Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; e Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados;
Comissão de Assuntos Econômicos; e Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado
Federal, com a presença do Dr.Alexandre Antonio Tombini, Presidente do Banco Central do Brasil (BACEN), que apresentará
a “avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo
fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços” - referente ao 2º semestre do exercício de 2012, em
atendimento ao estabelecido no § 5º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
Em seguida, avisou que no dia 22 de maio, quarta-feira, será realizada reunião de audiência pública com a Ministra de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Sra. Miriam Aparecida Belchior, que prestará esclarecimentos acerca do Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias para 2014 (Projeto de Lei nº 2/2013-CN – que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução
da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras providências”), conforme dispõe o art. 84 da Resolução n°1/2006, do Congresso Nacional.
Concluída as comunicações, o Presidente encerrou a reunião.
Brasília, 14 de maio de 2013.

MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária de Comissão

Reunião realizada em 14, 15, 21, 22 e 28 de maio de 2013 (2ª Reunião Ordinária)
2ª Reunião Ordinária
convocada para 14/05/2013, às 14h30min
(Iniciada às 14h58min e suspensa às 14h59min)
Pauta nº 7/2013

ABERTURA e
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Senador Lobão Filho (PMDB/MA).
Em virtude do início da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados, o Presidente anunciou que suspenderia os
trabalhos.
Antes, convocou a continuação da reunião ordinária para o dia 15 de maio, quarta-feira, às 14h30min, no plenário 2 da
Câmara dos Deputados.
Brasília, 14 de maio de 2013.

MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária de Comissão
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Continuação da 2ª Reunião Ordinária
convocada para 15/05/2013, às 14h30min
(Reiniciada às 14h31min e suspensa às 14h32min)
Pauta nº 7/2013

REABERTURA e
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos foram reiniciados pelo Deputado Nilton Capixaba (PTB/RO), no exercício da Presidência, conforme dispõe
o caput do art. 14 da Resolução n° 1, de 2006, do Congresso Nacional.
Em virtude do início da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados, o Presidente em exercício anunciou que
suspenderia os trabalhos.
Antes, convocou a continuação da reunião ordinária para o dia 21 de maio, terça-feira, às 14h30min, no plenário 2 da
Câmara dos Deputados.

Brasília, 15 de maio de 2013.
MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária de Comissão

Continuação da 2ª Reunião Ordinária
convocada para 21/05/2013, às 14h30min
(Reiniciada às 14h41min e suspensa às 15h27min)
Pauta nº 7/2013 - Alterada

REABERTURA
Os trabalhos foram reiniciados pelo Presidente, Senador Lobão Filho (PMDB/MA).

AVISO
O Presidente informou a alteração da data de 22 para 28 de maio, terça-feira, às 14h30min, no plenário 2 da Câmara dos
Deputados, quando será realizada reunião de audiência pública com a presença da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Sra.Miriam Aparecida Belchior, que prestará esclarecimentos acerca do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014
(Projeto de Lei nº 2/2013-CN – que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras
providências”), conforme dispõe o art. 84 da Resolução n°1/2006, do Congresso Nacional.

ORDEM DO DIA
PAUTA 07/2013 - Alterada
1 - Apreciação do Relatório apresentado à Medida Provisória nº 596/2012-CN, que “Abre crédito extraordinário, em favor dos
Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacional, no valor de R$ 573.330.080,00 (quinhentos e setenta e três milhões,
trezentos e trinta mil e oitenta reais), para os fins que especifica”.
Relator: Senador Ivo Cassol.
Foram apresentadas 5 emendas.
Voto: pela aprovação da Medida Provisória, na forma do Projeto de Lei de Conversão apresentado, em decorrência da
aprovação da emenda de nº 3, e, com voto pela inadmissibilidade das emendas de nº s 1, 2, 4 e 5.
- retirado de Pauta em decorrência do encerramento do prazo de vigência da referida Medida Provisória, nos termos
do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
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2 - Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 01/2013-CN, que “Altera o caput do art. 2° e o Anexo IV.1 da Lei n°
12.708, de 17 de agosto de 2012, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2013, e dá
outras providências”.
Relator: Deputado Ricardo Berzoini.
Foram apresentadas 2 emendas.
Voto: favorável nos termos do projeto, e pela rejeição das 2 emendas apresentadas.
Resultado: o Relator apresentou o Relatório. A discussão foi iniciada e foi aberto o prazo para apresentação de destaques que
será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da CMO.

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS
Em virtude de realização de reunião conjunta de audiência pública da CMO com a participação das Comissões: de Finanças
e Tributação - CFT; de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio - CDEIC; de Fiscalização Financeira e Controle - CFFC, da
Câmara dos Deputados; de Assuntos Econômicos – CAE e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle –
CMA, do Senado Federal, convocada para às 15 horas do mesmo dia, 21 de maio, o Presidente anunciou que suspenderia os
trabalhos.
Antes, convocou a continuação da reunião ordinária para o dia 22 de maio, quarta-feira, às 14h30min, no plenário 2 da
Câmara dos Deputados.

Brasília, 21 de maio de 2013.

MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária de Comissão

Continuação da 2ª Reunião Ordinária
convocada para 22/05/2013, às 14h30min
(Reiniciada às 14h28min e suspensa às 14h29min)

Pauta nº 7/2013 - Alterada

REABERTURA e
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos foram reiniciados pelo Deputado Nelson Meurer (PP/PR), no exercício da Presidência, conforme dispõe o caput
do art. 14 da Resolução n° 1, de 2006, do Congresso Nacional.
Em virtude do início da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados, o Presidente em exercício anunciou que
suspenderia os trabalhos.
Antes, convocou a continuação da reunião ordinária para o dia 28 de maio, terça-feira, às 11 horas, no plenário 2 da
Câmara dos Deputados.

Brasília, 22 de maio de 2013.
MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária de Comissão
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Continuação da 2ª Reunião Ordinária
convocada para 28/05/2013, às 11 horas
(Reiniciada às 11h09min e suspensa às 11h44min)
(Reiniciada às 14h38min e encerrada às 15h11min)
Pauta nº 7/2013 - Alterada
REABERTURA
Os trabalhos foram reiniciados pelo Presidente, Senador Lobão Filho (PMDB/MA).

AVISOS
O Presidente comunicou que designou os membros dos comitês permanentes da Comissão nos termos estabelecido no art.
18 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, cujos coordenadores são os seguintes:
I - COMITÊ DE AVALIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CFis
Coordenador: Deputado Efraim Filho (DEM/PB)
II - COMITÊ DE AVALIAÇÃO DA RECEITA - CAR
Coordenador e Relator da Receita do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2014:
Senador Eduardo Amorim (PSC/SE)
III - COMITÊ DE AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS E SERVIÇOS COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES
GRAVES - COI
Coordenador: Deputado Afonso Florence (PT/BA).
IV - COMITÊ DE EXAME DA ADMISSIBILIDADE DE EMENDAS - CAE
Coordenador: Deputado Roberto Teixeira (PP/PE)
O Presidente informou que designou os relatores setoriais das áreas temáticas do Projeto de Lei Orçamentária Anual para
2014 nos termos estabelecidos no art. 26 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, cujos relatores são os seguintes:
Área Temática I – Infraestrutura: Senador Acir Gurgacz (PDT/RO).
Área Temática II – Saúde: Deputado Marçal Filho (PMDB/MS).
Área Temática III – Integração Nacional e Meio Ambiente: Deputado Aelton Freitas (PR/MG).
Área Temática IV – Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte: Senador Wilder Morais (DEM/GO).
Área Temática V – Planejamento e Desenvolvimento Urbano: Deputado Weliton Prado (PT/MG).
Área Temática VI – Fazenda, Desenvolvimento e Turismo: Deputado Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE).
Área Temática VII – Justiça e Defesa: Deputado Nelson Meurer (PP/PR).
Área Temática VIII – Poderes do Estado e Representação: Senador Ricardo Ferraço (PMDB/ES).
Área Temática IX – Agricultura e Desenvolvimento Agrário: Senador João Vicente Claudino (PTB/PI).
Área Temática X – Trabalho, Previdência e Assistência Social : Deputado Junji Abe (PSD/SP).

ORDEM DO DIA
PAUTA 07/2013 - Alterada
2 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 01/2013-CN, que “Altera o caput do art. 2° e o Anexo IV.1 da Lei n° 12.708, de 17 de
agosto de 2012, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2013, e dá outras providências”.
Relator: Deputado Ricardo Berzoini.
Foram apresentadas 2 emendas.
Voto: favorável nos termos do projeto, e pela rejeição das 2 emendas apresentadas.
Resultado: Na continuação da 2ª Reunião Ordinária, realizada hoje, dia 28 de maio de 2013, às 11 horas, a discussão e o prazo
para apresentação de destaques foram finalizados. Foram apresentados 4 destaques. Em votação, o Relatório foi aprovado por
unanimidade, ressalvados os destaques.

APRECIAÇÃO DOS 04 DESTAQUES APRESENTADOS, EM VOTAÇÃO SEPARADAMENTE:
1 - Destaque nº 1, do Deputado Nelson Meurer, à emenda nº 02, do Deputado Esperidião Amin.
Resultado: prejudicado pela ausência do autor.
2 - Destaque nº 2, do Deputado Claudio Cajado, à emenda nº 01, do mesmo autor.
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Resultado: prejudicado pela ausência do autor.
3 - Destaque nº 3, do Deputado Roberto Teixeira, à emenda nº 02, do Deputado Esperidião Amin.
Voto do Relator: pela rejeição.
Resultado: aprovado na representação da Câmara dos Deputados, e confirmado após a apuração do pedido de verificação formulado
pelo Deputado Bohn Gass (PT/RS). Na representação do Senado Federal, foi rejeitado, com voto contrário do Senador Ivo Cassol
(PP/RO). Portanto, o destaque foi rejeitado.
4 - Destaque nº 4, do Deputado Roberto Brito, à emenda nº 02, do Deputado Esperidião Amin.
Voto do Relator: pela rejeição.
Resultado: prejudicado em função da rejeição do destaque nº 3, por ser do mesmo teor.

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS
Em virtude do início da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados, o Presidente encerrou os trabalhos.
Brasília, 28 de maio de 2013.

MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária de Comissão

Reunião realizada em 21 de maio de 2013 (1ª Reunião de Audiência Pública Conjunta)

Resultado da 1ª Reunião Conjunta de Audiência Pública
convocada para 21/5/2013, às 15 horas
(Iniciada às 15h34min e encerrada às 17h52min)
Os trabalhos foram conduzidos pelo Senador Lobão Filho (PMDB/MA), Presidente da CMO. Participaram, ainda, as
seguintes Comissões: de Finanças e Tributação - CFT; de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio - CDEIC; de
Fiscalização Financeira e Controle - CFFC, da Câmara dos Deputados; de Assuntos Econômicos – CAE e de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA, do Senado Federal.

Convidados: Dr. Alexandre Antonio Tombini, Presidente do Banco Central do Brasil - BACEN.
Tema: em atendimento ao disposto no art. 9º, § 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Audiência foi convocada para avaliação do
cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas
operações e os resultados demonstrados nos balanços do Banco Central do Brasil referente ao 2º semestre do exercício de 2012.

ENCERRAMENTO
Realizada a reunião, o Presidente da CMO, Senador Lobão Filho, agradeceu o comparecimento de todos os
convidados e parlamentares presentes.

Brasília, 21 de maio de 2013.

MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária da Comissão
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Reunião realizada em 28 de maio de 2013 (1ª Reunião de Audiência Pública)

Resultado da 1ª Reunião de Audiência Pública
convocada para 28/5/2013, às 14h30min
(Iniciada às 15h18min e encerrada às 18h17min)
Os trabalhos foram conduzidos pelo Senador Lobão Filho (PMDB/MA), Presidente da CMO.
Convidada: Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão , Senhora Miriam Aparecida Belchior.
Tema: prestar esclarecimentos acerca do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014 (Projeto de Lei nº 02/2013-CN
– que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras providências”), em
atendimento ao art. 84 da Resolução nº 1/2006, do Congresso Nacional.

ENCERRAMENTO
Realizada a reunião, o Presidente da CMO, Senador Lobão Filho, agradeceu o comparecimento de todos os
convidados e parlamentares presentes e convocou reunião ordinária para o dia 04 de junho às 14h30min.
Brasília, 28 de maio de 2013.

MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
Secretária de Comissão
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B.2 – Comissão Mista Permanente Sobre Mudanças
Climáticas – CMMC
Resenha
01 a 31/05/2013
Reuniões Realizadas
Instalação (INST)

Quantidade
-

Reuniões

02

Total

02

Proposições

Quantidade

Requerimentos (aprovados)

01

Total

01

Resenha Consolidada
27/02 a 31/05/2013
Reuniões Realizadas

Quantidade

Instalação (INST)

01

Reuniões

08

Total

09

Proposições

Quantidade

Plano de Trabalho (aprovado)

01

Requerimentos

04

Total
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Resultados das Reuniões
27/02 a 31/05/2013

1ª Reunião, de instalação, realizada em 27 de fevereiro de 2013
Assunto/Finalidade:
Instalação dos Trabalhos e Eleição do Presidente, Vice-Presidente e Relator da CMMC para o ano de 2013.
Resultado: Instalada a Comissão para o ano de 2013.
Foram Eleitos: Presidente: Senadora Vanessa Grazziotin
Vice-Presidente: Deputado Fernando Ferro
Relator: Deputado Sarney Filho

2ª Reunião realizada em 5 de março de 2013
Assunto/Finalidade:
Apreciação do Plano de Trabalho para o ano de 2013, a ser apresentado pelo Relator, Deputado Sarney Filho.
Resultado: Apresentado pelo Relator, Deputado Sarney Filho, o Plano de Trabalho recebeu diversas sugestões dos parlamentares,
ficando decidido que a votação será realizada na próxima reunião.

3ª Reunião realizada em 12 de março de 2013
Assunto/Finalidade:
Deliberação do Plano de Trabalho para o ano de 2013.
Resultado: Aprovado o Plano de Trabalho para o ano de 2013.

4ª Reunião realizada em 19 de março de 2013
Assunto/Finalidade:
Audiência Pública em Comemoração ao Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas (16 de março): o cumprimento
das metas brasileiras, projetos de conscientização da população sobre as mudanças climáticas, o papel das escolas e dos programas
educacionais.
Participantes:
- Luiz Pinguelli Rosa
Secretário Executivo - Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas
- Veet Vivarta
Secretário Executivo - Agência de Notícias dos Direitos das Crianças – ANDI
- Fábio Cedrin Gama Alves
Coordenador - Programa Educação para Sociedades Sustentáveis - WWF-Brasil -PESS-WWF-BR
- Nilo Sergio de Melo Diniz
Diretor do Departamento de Educação Ambiental - Ministério do Meio Ambiente – MMA
Resultado: Audiência Pública Realizada
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5ª Reunião realizada em 2 de abril de 2013
1ª PARTE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Assunto/Finalidade:
Valoração dos serviços ecossistêmicos como política para adaptação e mitigação em mudanças climáticas.
Participantes:
- Arnaldo Jardim
Deputado Federal
- Artur Paiva
Coordenador de Serviços Ambientais - Conservação Internacional – CI
- Adriano Santhiago de Oliveira
Diretor - Departamento de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente – MMA
- Júlio César Roma
Coordenador de Estudos em Sustentabilidade da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais - Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA
Resultado: Audiência Pública Realizada

2ª PARTE
EXTRAPAUTA

ITEM 1
REQUERIMENTO DA COMISSÃO MISTA PERMANENTE
SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS Nº 1, de 2013

Requer, nos termos regimentais, a realização de audiência pública da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, com a
finalidade de discutir procedimentos e propostas que o Brasil levará para a 19ª Conferência das Partes (COP-19) da ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a realizar-se de 11 a 22 de novembro de 2013, em Warsaw/Polônia, com a
participação como convidados, da Ministra de Estado do Meio Ambiente, Isabella Teixeira e do Ministro de Estado das Relações
Exteriores, Embaixador Antonio Patriota, em data a ser posteriormente agendada.
Autoria: Deputado Fernando Ferro
Resultado: Aprovado

6ª Reunião realizada em 22 de abril de 2013
Audiência Pública Regional em Manaus - AM
Assunto / Finalidade:
Mudanças Climáticas e Biodiversidade: PSA e outros instrumentos econômicos.
Participantes:
- João Henrique Souza Talocchi
Coordenador - Centro Estadual de Mudanças Climáticas - SDS/CECLIMA
- Alexandre Kadopa
Consultor da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas
- João Batista Pezza Neto
Superintendente Técnico da Fundação Amazonas Sustentável
- Philip Fearnside
Cientista - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA
Resultado: Audiência Pública Realizada
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7ª Reunião realizada em 23 de abril de 2013
1ª PARTE
Audiência Pública
Assunto / Finalidade:
Adaptação: A Prevenção de Desastres. Preparação do Brasil para IV Plataforma Global para Redução de Riscos de Desastres.Cidades
Resilientes. Implantação do Estatuto de Proteção e Defesa Civil (Lei 12.608/2012).
Participantes:
- Casildo Maldaner
Senador da República
- Glauber Braga
Deputado Federal
- Humberto Viana
Secretário Nacional de Defesa Civil - Ministério da Integração Nacional – MI
- Milton Rondó
Chefe da Coordenação-Geral de Ações Internacionais de Combate à Fome Ministério das Relações Exteriores – MRE
- Daniel do Couto Silva
Diretor de Licenciamento e Avaliação Ambiental - Ministério do Meio Ambiente - MMA
- David Stevens
Coordenador - Centro da Estratégia Internacional para Redução de Desastres - ONU – UNISDR
Resultado: Audiência Pública Realizada
2ª PARTE
EXTRAPAUTA
ITEM 1
REQUERIMENTO DA COMISSÃO MISTA PERMANENTE
SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS Nº 2, de 2013
Nos termos do inciso II do 2º do art. 58 da Constituição da República e dos arts. 93 e 113 do Regimento Interno do Senado Federal,
requeiro que seja realizada, por esta Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas (CMMC) e pela Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), audiência pública conjunta para discutir o projeto "Opções de
Mitigação de Gases de Efeito Estufa (GEE) em Setores-Chave do Brasil", com a presença de representantes das seguintes instituições:
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Ministério do Meio Ambiente (MMA); Ministério da Fazenda; e Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).
Autoria: Senadora Vanessa Grazziotin
Resultado: Aprovado

ITEM 2
REQUERIMENTO DA COMISSÃO MISTA PERMANENTE
SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS Nº 3, de 2013

Nos termos do inciso II do 2º do art. 58 da Constituição da República e dos arts. 93 e 113 do Regimento Interno do Senado Federal,
requeiro que seja realizada, por esta Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas (CMMC) audiência pública para discutir
o marco legal sobre o sistema nacional de redução de emissões por desmatamento e degradação, conservação, manejo florestal
sustentável, manutenção e aumento dos estoques de carbono florestal - REDD +, com a presença de representantes das seguintes
instituições: Ministério do Meio Ambiente (MMA); Casa Civil; Globbe International e o Senhor Ministro do Supremo Tribunal de Justiça
Herman Benjamin.
Autoria: Senadora Vanessa Grazziotin
Resultado: Aprovado
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8ª Reunião realizada em 14 de maio de 2013
Audiência Pública
Assunto / Finalidade:
Discutir o marco legal sobre o sistema nacional de redução de emissões por desmatamento e degradação, conservação, manejo
florestal sustentável, manutenção e aumento de estoques de carbono florestal - REDD+.
Participantes:
- Ministro Herman Benjamin
Ministro - Superior Tribunal de Justiça - STJ
- Natalie Unterstell
Gerente de Mudança do Clima e Florestas - Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental - SMCQ
- Ludovino Lopes
Consultor - Globe Nacional
Resultado: Audiência Pública Realizada
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9ª Reunião realizada em 23 de maio de 2013

Audiência Pública
Assunto / Finalidade:
Discutir o Projeto: "Opções de Mitigação de Gases de Efeito Estufa (GEE) em Setores -Chave do Brasil".
Participantes:
- Carlos Nobre
Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI
- Aloísio de Melo
Coordenador Geral - Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda
- Adriano Santhiago de Oliveira
Diretor - Departamento de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente - MMA
- Denise Hamu
Representante - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA
- Roberto Schaeffer
Professor Associado - Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Resultado: Audiência Pública Realizada

2ª PARTE
EXTRAPAUTA
ITEM 1
REQUERIMENTO DA COMISSÃO MISTA PERMANENTE
SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS Nº 4, de 2013

Requeiro, nos termos regimentais, convite ao Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, Senhor MARCO ANTONIO
RAUPP, para apresentar o Relatório de Atualização das Estimativas de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa (GEE).
Autoria: Senadora Vanessa Grazziotin
Resultado: Aprovado
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C - SECRETARIA DE COMISSÕES
C.1 - Subsecretaria de Apoio às Comissões Permanentes
Reuniões realizadas e Proposições apreciadas
01 a 31/05/2013

REUNIÕES
REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕE S PERMANENTES E SUBCOMISSÕES,
POR TIPO DE REUNIÃO
COMISSÕES – REUNIÕES ORDINÁRIAS

10

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS

51

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES

4

REUNIÕES CONJUNTAS

4

TOTAL

69

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO
COMISSÕES

ORDINÁRIAS

CAE

3

2

PARTICIPAÇÃO
EM REUNIÕES
CONJUNTAS *
3

CAS

-

8

-

8

CCJ

4

2

-

6

CE

2

5

-

7

3

2

5

CMA

EXTRAORDINÁRIAS

TOTAL**
8

CDH

-

10

-

10

CRE

1

4

-

5

5

2

7

CI
CDR

-

3

-

3

CRA

-

2

-

2

CCT

-

6

-

6

CMMC

-

1

1

2

TOTAL

10

51

(*) O número informa a participação individualizada das Comissões em Reuniões Conjuntas
(**) O número inclui a participação dessas Comissões em Reuniões Conjuntas
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES (***), POR COMISSÃO
PARTICIPAÇÃO
REUNIÕES EM REUNIÕES
CONJUNTAS

SUBCOMISSÕES
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS
Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher - (CDH)
Subcomissão Perm. Do Tráfico Nacional e Internacional de
Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo – CDHTRAF (CDH)
Subcomissão Temporária de Elaboração do Marco
Regulatório da Mineração em Terras Raras no Brasíl –
CCTSTTR (CCT)
TOTAL

TOTAL

1

-

1

1

-

1

2

-

2

4

(***) Listadas somente as Subcomissões que se reuniram no período.

REUNIÕES CONJUNTAS
NÚMERO DA REUNIÃO CONJUNTA

COMISSÕES E SUBCOMISSÕES

4ª

CAE e CI

5ª

CAE e CI

6ª

CAE, CMA, CMO e 3 comissões da CD

7ª

CMMC e CMA
TOTAL DE REUNIÕES CONJUNTAS = 4
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES PERMANENTES
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE

1

Comissão de Assuntos Sociais – CAS

5

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ

1

Comissão de Educação – CE

5

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA

1

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH

8

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE

1

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI

2

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR

2

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA

1

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT

3

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC

1

TOTAL

31

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR SUBCOMISSÕES
Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher – CDHSPDM (CDH)

1

Subcomissão Permanente do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas e Combate
ao Trabalho Escravo – CDHTRAF (CDH)

1

Subcomissão Temporária de Elaboração do Marco Regulatório da Mineração em
Terras Raras no Brasíl – CCTSTTR (CCT)

2

TOTAL

4
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM REUNIÕES CONJUNTAS
Comissão de Assuntos Econômicos e Comissão de Serviços de Infraestrutura – CAE e
CI

2

Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle e Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização 2013 – CAE, CMA e CMO – e 3 Comissões Permanentes da
Comissão dos Deputados

1

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas e Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMMC e CMA

1

TOTAL

4

TOTAL GERAL DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS COMISSÕES E
SUBCOMISSÕES

39

PARECERES PROFERIDOS PELAS COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÕES PERMANENTES

MATÉRIA
CAE

CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

CMMC TOTAL

PEC

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

PLS

8

14

4

1

5

3

1

2

-

1

2

-

41

PLC

2

-

-

-

1

-

1

-

-

-

2

-

6

PDS

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

31

-

35

PRS

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

2

RQS

-

-

-

1

-

-

3

-

-

-

-

-

4

IND
EMEN
PLEN
MSF

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

7

OFS

-

-

7

-

1

-

-

-

-

-

-

-

8

AVS

-

-

-

-

3

-

-

-

-

1

-

-

4

AMA

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

4

PET

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

SUG

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

TOTAL

12

15

14

3

14

5

16

2

-

2

35

-

118
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PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA
POR TIPO DE MATÉRIA
PLS

10

PLC

1

PDS

31

TOTAL

42

PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA
POR TIPO DE MATÉRIA
PEC

2

PLS

31

PLC

5

PRS

2

PDS

4

RQS

4

IND

1

EMEN PLEN

1

MSF

7

OFS

8

AVS

4

AMA

4

PET

1

SUG

2

TOTAL

76
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REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES
E SUBCOMISSÕES
REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES

CAE

CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

CMMC

TOTAL

7

3

13

5

8

7

12

7

5

8

7

1

83

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM SUBCOMISSÕES
TOTAL DE REQUERIMENTOS DE SUBCOMISSÕES

-

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES

83

REQUERIMENTOS EM COMISSÃO
Aprovados

83

TOTAL

83

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO
Aprovados

-

TOTAL

-

MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO
Requerimentos de Urgência

6

Requerimentos de Informações

1

Requerimento de Voto de Aplauso

2

Requerimento Desempenho Missão Oficial

4

Projeto de Lei do Senado

2

TOTAL

15

918
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS COMISSÕES PERMANENTES
01 a 31/05/2013
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

- COMISSÕES PERMANENTES -

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE)

x

Dia 13 de maio
Finalidade:
Instruir o Projeto de Lei do Senado nº 386 de 2012 – Complementar, que "altera a Lei Complementar nº
116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, de
competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências".
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RQE 28/2013, Senador Armando Monteiro
- PLS 386/2012, Senador Romero Jucá
Obs.: usou da palavra o Sr. Antonio Paulo Vogel de Medeiros, Secretário Adjunto de Finanças e
Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Paulo
Participantes:
x Ricardo Almeida - Assessor Jurídico - Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Abrasf
(representante de: Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais)
x Roberto Bertoncini - Secretário de Finanças de Porto Alegre
(representante de: Frente Nacional de Prefeitos)
x Edmundo Machado Oliveira - Diretor de Relações Institucionais - Associação Brasileira das Empresas
de Tecnologia da Informação e Comunicação. - BRASSCOM
(representante de: Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação.)
x Fábio Arruda Mortara - Presidente da Diretoria Executiva - Associação Brasileira da Indústria Gráfica
Nacional - Abigraf
(representante de: Associação Brasileira da Indústria Gráfica Nacional)

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)

x

Dia 7 de maio
Finalidade:
Debater a “situação dos anistiados e anistiandos dos Correios mediante conflito de greve”.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RAS 15/2013, Senador Paulo Paim
Participantes:
x Inácio Arruda - Senador
x Idel Profeta Ribeiro - Superintendente Executivo da Vice-Presidência de Administração - Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos
(representante de: Wagner Pinheiro de Oliveira)
x Robson Luiz P. Neves - Secretário da Anistia - Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas
de Correios e Telegráfos e Similares - Fentect
x José Rodrigues - Secretário Geral - Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios
e Telegráfos e Similares - Fentect
x Júlio César Arruee - Secretário da Anistia - Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos do
RS - Sintect/RS
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José Flávio Bianchi - Consultor Jurídico - Ministério das Comunicações – MiniCom

x Dia 14 de maio
Finalidade:
Instruir o PLS nº 139, de 2012, que "Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e
defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição Federal, para proibir a venda de
produtos de tabaco nos locais que especifica".
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RAS 1/2013, Senador Paulo Davim
- PLS 139/2012, Senador Paulo Davim
Participantes:
x Guilherme Eidt G. de Almeida - Advogado - Aliança de Controle do Tabagismo - ACT
(representante de: Adriana Carvalho)
x Luiz Carlos Correa da Silva - Coordenador da Comissão de Tabagismo - Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia - SBPT
x Carlos Fernando Costa Galant - Secretário Executivo - Associação Brasileira da Indústria do Fumo ABIFUMO
x Clayton Faria Machado - Presidente - Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes de Brasília
x

Dia 16 de maio
Finalidade:
Discutir "políticas públicas para a saúde do homem".
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RAS 71/2012, Senadora Ana Amélia
Participantes:
x Eduardo Schwarz - Coordenador da Área Técnica de Saúde do Homem - Ministério da Saúde - MS
x Aguinaldo César Nardi - Presidente - Sociedade Brasileira de Urologia - SBU
x Anderson Arantes Silvestrini - Presidente - Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica - SBOC
x Emmanuel Fortes Cavalcanti - Coordenador da Câmara Técnica de Psiquiatria - Conselho Federal de
Medicina - CFM
x Flávio Lobo Heldwein - Médico Urologista e Colunista do Blog Saúde do Homem

x

Dia 21 de maio
Finalidade:
Debater a regulamentação da lei nº 12.732 de 2012 que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente
com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RAS 21/2013, Senadora Ana Amélia
Participantes:
x Darcísio Perondi - Deputado Federal - Câmara dos Deputados - CD
x Maira Caleffi - Presidente - Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da
Mama - FEMAMA
x Patrícia Sampaio Chueiri - Coordenadora Geral de Atenção a Pessoas com Doenças Crônicas –
Ministério da Saúde - MS
x Ricardo Salviano - Defensor Público - Defensoria Pública da União - DPU
x Jurandi Frutuoso Silva - Secretário Executivo - Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS

x Dia 23 de maio
Finalidade:
Instruir o Projeto de Lei da Câmara nº 160, de 2009, de autoria do Deputado George Hilton, que "dispõe
sobre as garantias e direitos fundamentais ao livre exercício da crença e dos cultos religiosos".
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RAS 38/2012, Senador Eduardo Suplicy
- RAS 23/2013, Senador Eduardo Suplicy e outros
- PLC 160/2009, Deputado George Hilton
Participantes:
x Hugo Sarubbi - Assessoria Jurídica - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB
(representante de: Dom Raymundo Damasceno Assis)
x Flammarion Vidal - Assessor Jurídico - Federação Espírita Brasileira
(representante de: Antonio Cesar Perri de Carvalho)
x Luiz Antonio Constant Rodrigues da Cunha - Professor Titular - Universidade Federal do Rio de Janeiro
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- UFRJ
x Marga Janete Stroher - Coordenadora - Política de Diversidade Religiosa da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República
x Roberto Arriada Lorea - Juiz Titular - Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher de Porto Alegre RS
x Elianildo Nascimento - Coordenador - Iniciativa das Religiões Unidas
(representante de: Silvio Ramos Garcêz)
x Cacilene Nobre - Representante - Igreja Presbiteriana Unida
(representante de: Sylvio Santos Sobrinho)
x Francisco Aires Afonso Filho - Representante - Candomblé
(representante de: Valdina Pinto)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA (CCJ)

x Dia 15 de maio
Finalidade:
Expor prioridades, metas e diretrizes do Ministério da Justiça, prestar informações e esclarecimentos a
respeito da atuação da sua Pasta, bem como apresentar avaliação das políticas públicas no âmbito de
suas competências e outros assuntos que se fizerem oportunos.
Participante:
x José Eduardo Cardozo - Ministro de Estado – Justiça

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE (CE)

x

Dia 8 de maio
Finalidade:
Instruir o Projeto de Lei do Senado nº 168, de 2012, que "Institui o exercício social da profissão para
garantir emprego e exigir prestação de serviço dos graduados em medicina que obtiveram seus diplomas
em cursos custeados com recursos públicos, em instituições públicas ou privadas."
- PLS 168/2012, Senador Cristovam Buarque
Participantes:
x Carlos Vital Tavares Corrêa Lima - Vice-Presidente do Conselho Federal de Medicina - CFM
x Fernando Antonio Menezes da Silva - Diretor de Programa da Secretaria de Gestão do Trabalho e de
Educação na Saúde - Ministério da Saúde
x Beatriz Rodrigues Abreu da Costa - Presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes ANMR
x José Luiz Bonamigo Filho - Tesoureiro da Associação Médica Brasileira - AMB
x Waldir Araújo Cardoso - Diretor de Comunicação da Federação Nacional dos Médicos - FENAM
x Maria do Patrocínio Tenório Nunes - Secretária Executiva da Comissão Nacional de Residência Médica
– Ministério da Educação – MEC
x

Dia 14 de maio
Finalidade:
"Diretrizes e prioridades do Ministério da Educação para o ano de 2013"
Participante:
x Aloizio Mercadante - Ministro de Estado da Educação

x

Dia 15 de maio
Finalidade:
Ouvir a professora Jonilda Alves Ferreira e seus alunos medalhistas na Olimpíada Brasileira de
Matemática.
Participantes:
x Jonilda Alves Ferreira – Professora da Escola Municipal Cândido de Assis Queiroga
x Claudio Landim - Diretor Adjunto - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - Impa
x Mônica Gardelli Franco - Diretora de Formulação de Conteúdos Educacionais da Secretaria de
Educação Básica do Ministério da Educação - MEC
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Wanderson Ferreira de Almeida - Medalhista de Prata - 8º Ano
Kaisy Alves de Oliveira - Medalhista de Bronze - 8º Ano
Danielly Mendes da Silva - Medalhista de Ouro - 7º Ano
João Pedro Gonçalves Souza Soares - Medalhista de Ouro - 7º Ano
Laura de Almeida Gomes - Medalhista de Ouro - 7º Ano
Thaissa Coelho Farias - Medalhista de Ouro - 7º Ano
Míriam Laurentino Silva Medeiros - Medalhista de Ouro - 7º Ano
Heweline Lucena Santos - Medalhista de Prata - 7º Ano
Igor Almeida Gomes - Medalhista de Bronze - 6º Ano
Mariano Lucena Linhares - Medalhista de Bronze - 6º Ano

x Dia 21 de maio
Finalidade:
"O Sistema Educacional Finlandês"
Participantes:
x Jaana Palojärvi - Diretora de Relações Internacionais do Ministério da Educação, Ciência e Cultura da
Finlândia
x Dia 22 de maio
Finalidade:
Instruir o Projeto de Lei do Senado n° 189 de 2012, que “Estabelece penalidades para os pais ou
responsáveis que não comparecem às escolas de seus filhos para acompanhamento do desempenho
deles”.
- PLS 189/2012, Senador Cristovam Buarque
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s):
Participantes:
x Clélia Brandão - Diretora de Políticas de Educação em Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI/MEC
x Célio Cunha – Professor - Especialista em Educação e Consultor
x Antonio Oneildo Ferreira - Diretor Tesoureiro - Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil OAB
x Cândido Gomes - Integrante do Grupo Assessor - Justiça pela Qualidade na Educação Movimento
Todos Pela Educação

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (CMA)

x

Dia 28 de maio
Finalidade:
Discutir os resultados apresentados pelo Tribunal de Contas da União em seus acórdãos nº 2172 e 3183
de 2011; 2527 e 2605, de 2012; o conteúdo dos relatórios de auditoria e gestão da CGU, encaminhados
por intermédio da Nota Técnica nº 227520112/DPSES/DP/SFC/CGU-PR; bem como o teor do
Memorando RFB/GAB nº 886/2011 elaborado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RMA 11/2013, Senador Ataídes Oliveira
Participantes:
x Fábio Henrique Granja e Barros - Secretário da SecexPrevidência - Tribunal de Contas da União - TCU
x Valdir Agapito Teixeira - Secretário Federal de Controle Interno - Controladoria-Geral da União - CGU
x Fernando Mombelli - Subsecretário de Tributação e Contencioso - Secretaria da Receita Federal
x Rafaelo Abritta - Diretor do Departamento de Assuntos Extrajudiciais - Advocacia-Geral da União –
AGU

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA (CDH)

x

Dia 9 de maio
Finalidade:
Discutir a situação das famílias vítimas do Massacre de Felisburgo, ocorrido nafazenda Nova Alegria, no
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estado de Minas Gerais.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 14/2013, Senadora Ana Rita
Participantes:
x Aílson Silveira Machado
(representante de: Maria do Rosário Nunes)
x Josué Tomazi de Carvalho - Procurador Federal - junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA
(representante de: Carlos Mário Guedes de Guedes)
x Afonso Henrique de Miranda Teixeira - Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários do Ministério Público de Minas Gerais
x Maria Gomes Soares - Representante das Famílias Vitimadas
x Filipe Russo Maciel - Dirigente Nacional - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST
x

Dia 13 de maio
Finalidade:
Debater “a discriminação sofrida pelos portadores de HIV”.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 12/2013, Senador Paulo Paim
Participantes:
x Érika Kokay - Deputada Federal - PT-DF - Coordenadora - Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento
às DST/HIV/Aids
x Eduardo Luiz Barbosa - Diretor Adjunto do Departamento DST/AIDS e Hepatites Virais do Ministério da
Saúde
x Jorge Adrian Beloqui - Membro da Rede Nacional de Pessoas que vivem com HIV / Aids
x Patrícia Diez Rios - Advogada - Grupo pela VIDDA - Niteroi/RJ
x Jasiel da Silva Pontes - Conselheiro Nacional de Saúde do Ministério da Saúde
(representante de: Carlos Alberto Ebeling Duarte)
x Cláudio Toledo Soares Pereira - Presidente do Grupo de Incentivo à Vida - GIV
x Dirceu Greco - Diretor - Departamento de DST/Aids e Hepatite Virais - Ministério da Saúde

x

Dia 20 de maio
Finalidade:
Discutir o papel da Voz do Brasil como instrumento de concretização do direito à informação.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 34/2013, Senadora Ana Rita
Participantes:
x José Ramos - Secretário de Imprensa da Presidência da República
x Alexandre Kruel Jobim - Conselheiro - Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão ABERT
(representante de: Daniel Pimentel Slaviero)
x José Sóter - Representante - Fórum Nacional de Democratização da Comunicação
x Jonas Valente - Secretário Geral - Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF
x Jurema de Sousa Machado - Presidenta do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAN
x Chico Sant'anna - Coordenador do Movimento em defesa do Programa A Voz do Brasil

x

Dia 21 de maio
Finalidade:
Debater o tema "Mulher nas eleições 2010 e lançamento do livro do mesmo nome.”
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 5/2013, Senadora Lídice da Mata
Participantes:
x Clara Araújo - Professora Associada - Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UERJ
x José Eustáquio Diniz Alves - Professor Titular - Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas
Sociais da Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE/IBGE - Representante - Consórcio Bertha
Lutz

x

Dia 22 de maio
Finalidade:
Discussão a respeito do recém encontrado 'Relatório Figueiredo', que denuncia a ocorrência de violência
contra indígenas por agentes públicos e privados nos anos 1960, e seus reflexos na atual situação
indígena."
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Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 30/2013, Senador Randolfe Rodrigues
- RDH 35/2013, Senadora Ana Rita
Participantes:
x · Érika Yamada - Assessora da Diretoria de Proteção Territorial - Fundação Nacional do Índio - FUNAI
(representante de: Marta Maria do Amaral Azevedo)
x Cleber Buzatto - Secretário Geral - Conselho Indigenista Missionário - CIMI
x Marcelo Zelic - Vice-Presidente - Grupo Tortura Nunca Mais-SP
x Felipe Canedo - Jornalista - Diários Associados
x Patrícia de Mendonça Rodrigues – Antropóloga
x

Dia 27 de maio
Finalidade:
Debater a "situação da pessoa idosa na luta pela cidadania."
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 13/2013, Senador Paulo Paim
Participantes:
x Neusa Pivatto Muller - Coordenadora Geral dos Direitos do Idoso - Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República
(representante de: Maria do Rosário Nunes)
x Leonardo José Rolim Guimarães - Secretário de Políticas de Previdência Social - Ministério da
Previdência Social - MPS
(representante de: Garibaldi Alves)
x José Araújo da Silva - Fórum Paranaense da Pessoa Idosa – FPPI/PR
x Terezinha de Jesus Amaral Torres - Fórum Metropolitano da Pessoa Idosa – Pará
x Maria José Ponciano Sena Silvestre - Fórum Permanente da Política Nacional e Estadual do Idoso do
Estado do Rio de Janeiro
x Roberto Loyola Monte da Silva - Fórum Permanente de Defesa do Idoso do Estado da Bahia
x João Florêncio Pimenta - Presidente - Federação dos Aposentados - Representante da COBAP

x

Dia 28 de maio
Finalidade:
Tratar da reivindicação judicial, pelo Exército Brasileiro, de área adjacente ao Centro de Instrução de
Guerra na Selva – CIGS, em Manaus - Amazonas, que provocará o desalojamento de 5 mil famílias
ribeirinhas e agricultoras tradicionais.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 20/2013, Senador João Capiberibe
Participantes:
x José Luiz Jaborandy Junior - General de Brigada - Chefe do Estado-Maior do Comando Militar da
Amazônia
(representante de: Enzo Martins Peri - Comandante do Exército Brasileiro)
x Allan Carlos Moreira Magalhães - Procurador-Chefe da União no Estado do Amazonas
x Julio Jose Araújo Junior - Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas
x Cassandra Maroni Nunes - Secretária - Secretaria de Patrimônio da União - SPU
x Marta Valéria Andrade Cunha Spontan - Coordenadora da Comissão Pastoral da Terra – CPT

x

Dia 29 de maio
Assunto / Finalidade:
Para debater o tema "Entraves Legais para a Adoção de Crianças."
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 24/2013, Senadora Ana Rita
Participantes:
x Sérgio Eduardo Marques da Rocha - Coordenador-Geral da Convivência Familiar e Comunitária da
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República
(representante de: Maria do Rosário Nunes)
x Jean Wyllys - Deputado Federal - PSOL / RJ
x Gabriel da Silveira Matos - Juiz Auxiliar - Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
x Sandra Amaral - Mãe adotiva - Presidenta - Grupo de Apoio à Adoção de Volta para Casa
x Benedito Rodrigues dos Santos - Professor - Universidade Católica de Brasília - especializado em
políticas públicas para crianças e adolescentes

924
76

Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

MAIO
2013
Junho DE
de 2013

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL (CRE)

x

Dia 6 de maio
Finalidade:
Informações do Ministro de Estado da Defesa, neste início de período legislativo, sobre sua pasta, em
cumprimento ao disposto na Resolução nº4, de 2013.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RRE 5/2013, Senador Ricardo Ferraço
Participante:
x Celso Amorim - Ministro de Estado da Defesa - Ministério da Defesa – MD

COMISSÃO DE SERVIÇOS INFRAESTRUTURA (CI)

x

Dia 6 de maio
Finalidade:
Agenda CI 2013/2014 - Investimento e gestão: desatando o nó logístico do país.
1º Ciclo - Energia e desenvolvimento do Brasil
Painel 7 - Combustíveis Líquidos e Gases: Petróleo e Gás Natural
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RQI 1/2013, Senador Fernando Collor
Participantes:
x Ildo Sauer – Professor - Diretor - Instituto de Energia e Ambiente da USP
x Adilson Oliveira - Professor Titular - Instituto de Economia da UFRJ
x Maurício Tolmasquim - Presidente - Empresa de Pesquisa Energética - EPE
x Eduardo Autran de Almeida Júnior - Gerente Executivo - Área de Abastecimento e Logística da
Petrobras

x

Dia 20 de maio
Finalidade:
Agenda CI 2013/2014 - Investimento e gestão: desatando o nó logístico do país
1º Ciclo - Energia e desenvolvimento do Brasil
Painel 8 - Combustíveis Líquidos e Gases: Biomassa
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RQI 1/2013, Senador Fernando Collor
Participantes:
x Manoel Regis Leal - Coordenador - Programa de Sustentabilidade do Laboratório Nacional de Ciência e
Tecnologia do Bioetanol
x Gonçalo Pereira – Professor - Vice-Presidente de Tecnologia – GranBio
x Ernesto Cavasin Neto - Gerente Executivo - Price Waterhouse Coopers – PWC

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO (CDR)

x

Dia 15 de maio
Finalidade:
Prestação de informações a respeito da atuação da Embrapa Pantanal no Estado do Mato Grosso do Sul
e do desenvolvimento sustentável na região pantaneira.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDR 9/2013, Senador Ruben Figueiró
- RDR 17/2013, Senador Ruben Figueiró
Participantes:
x Emiko Kawakami de Resende - Chefe-Geral da Embrapa Pantanal
x Luciano Aguilar Rodrigues Leite - Presidente do Sindicato Rural de Corumbá
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Pedro Lacerda - Secretario de Produção Rural da Prefeitura Municipal de Corumbá/MS
Cristina Lanza - Vereadora da Câmara Municipal de Corumbá/MS
Ruivaldo Nery de Andrade - Presidente da Ass. de Pequenos Produtores do Rio Taquari

x

Dia 22 de maio
Finalidade:
Debater "sobre os megaeventos (Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, Copa do
Mundo de Futebol, Olimpíadas e Paralimpíadas)".
TEMA DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA - "Os projetos de promoção do Brasil para os megaeventos
esportivos".
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDR 19/2013, Senadora Lídice da Mata
Participantes:
x Luís Otávio Rocha Neves - Secretário de Turismo do Governo do Distrito Federal - Governo do Distrito
Federal - Vice Presidente do FORNATUR - Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de
Turismo - FORNATUR
(representante de: Ronald Abrahão Ázaro)
x Flávio Dino de Castro e Costa - Presidente - Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR

COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA (CRA)

x

Dia 9 de maio
Finalidade:
Debater possíveis impactos socioeconômicos da ferrugem asiática sobre a cultura da soja brasileira.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RRA 12/2013, Senador Blairo Maggi
Participantes:
x Ana Maria Vekic - Gerente-Geral - Toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA Impactos sócio-econômicos da ferrugem asiática sobre a cultura da soja
x Márcio Rosa Rodrigues de Freitas - Diretor Substituto - Qualidade Ambiental e Coordenador Geral de
Avaliação e Controle de Sustâncias Químicas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA/MMA
x Alvaro Avila do Nascimento - Coordenação Geral de Agrotóxicos e Afins - Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - SDA/MAPA
(representante de: Sr. Luiz Eduardo Pacifi Rangel)
x Tadashi Yorinori - Representante - Associação Brasileira dos Produtores de Soja – APROSOJA
BRASIL
(representante de: Sr. Glauber Silveira)
x Silvésio de Oliveira - Representante - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA
(representante de: Sr. Rui Prado) - Ferrugem Asiática da Soja
x Eduardo Daher - Diretor Executivo - Associação Nacional de Defesa Vegetal – ANDEF – Inovação e
Tecnologia na Agricultura Brasileira

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA (CCT)

x Dia 7 de maio
Finalidade:
Debater os temas “15 Anos da Lei Geral de Telecomunicações – Agenda Regulatória 2013/2014 –
Telecomunicações e Internet e nova estrutura da Anatel”
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RCT 1/2013, Senador Zeze Perrella
Participante:
x João Batista de Rezende - Presidente - Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL
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x

Dia 14 de maio
Finalidade:
Audiência Pública, com a participação da Subcomissão Temporária para Elaboração de Projeto de Lei do
Marco Regulatório da Mineração e da Exploração de Terras Raras no Brasil (CCTSTTR), que tem por
objetivo debater as "AÇÕES PARA OS MINERAIS ESTRATÉGICOS PARA O PAÍS, COM A CRIAÇÃO
DE UM NOVO MARCO REGULATÓRIO QUE POSSIBILITE O DESENVOLVIMENTO DE UMA CADEIA
PRODUTIVA PARA O SETOR"
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RCT 3/2013, Senador Luiz Henrique e outros
Participantes:
x Álvaro Toubes Prata
x Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
- MCTI
x Carlos Nogueira da Costa Júnior - Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral Ministério de Minas e Energia - MME
x Fernando Antônio Freitas Lins - Diretor do Centro de Tecnologia Mineral - Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação - MCTI
x Carlos Alberto Schneider - Superintendente Geral - Fundação Centros de Referência em Tecnologias
Inovadoras - CERTI
x José Guilherme da Rocha Cardoso - Chefe do Departamento de Indústria de Base - Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
x Jefferson de Oliveira Gomes - Gerente Executivo de Inovação e Tecnologia - Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial – SENAI

x

Dia 23 de maio
Finalidade:
2a. Audiência Pública, com a participação da Subcomissão Temporária para Elaboração de Projeto de lei
do Marco Regulatório da Mineração e da Exploração de Terras Raras no Brasil (CCTSTTR), que tem por
objetivo debater as "AÇÕES PARA OS MINERAIS ESTRATÉGICOS PARA O PAÍS, COM A CRIAÇÃO
DE UM NOVO MARCO REGULATÓRIO QUE POSSIBILITE O DESENVOLVIMENTO DE UMA CADEIA
PRODUTIVA PARA O SETOR".
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RCT 3/2013, Senador Luiz Henrique e outros
Participantes:
x Alair Veras – Engenheiro Químico - Indústrias Nucleares do Brasil - INB
x Paulo de Tarso Serpa Fagundes - Diretor Geral - Mineração Serra Verde
x Edson Ribeiro - Diretor de Tecnologia e Projetos Minerais - Vale do Rio Doce
COMISSÃO MISTA PERMANENTE SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (CMMC)

x

Dia 14 de maio
Finalidade:
Discutir o marco legal sobre o sistema nacional de redução de emissões por desmatamento e
degradação, conservação, manejo florestal sustentável, manutenção e aumento de estoques de carbono
florestal - REDD+.
Participantes:
x Herman Benjamin - Ministro - Superior Tribunal de Justiça - STJ
x Natalie Unterstell - Gerente de Mudança do Clima e Florestas - Secretaria de Mudanças Climáticas e
Qualidade Ambiental - SMCQ
x Ludovino Lopes - Consultor - Globe Nacional

MAIO
JunhoDE
de 2013
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Terça-feira 04 927
79

- SUBCOMISSÕES SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER – CDHSPDM (CDH)

x

Dia 8 de maio
Finalidade:
Discutir o tema "Feminicídio".
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 4/2013, Senadora Angela Portela
Participantes:
x Lourdes Maria Bandeira - Secretária-Executiva - Secretaria de Políticas para as Mulheres da
Presidência da República
x Magnólia de Souza Monteiro Rocha - Presidenta - Liga Roraimense de Combate ao Câncer
x Adriana Mello - Juíza Titular do 1ª Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher Comarca do Rio de Janeiro
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO TRÁFICO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PESSOAS
E COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO – CDHTRAF (CDH)

x

Dia 6 de maio
Finalidade:
Discutir a questão da prevenção do Trabalho Escravo no Brasil e lançar o projeto 'Movimento Ação
Integrada - por uma ação ativa na reinserção social dos egressos e vulneráveis ao trabalho escravo
contemporâneo' de iniciativa do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho e da Organização
Internacional do Trabalho.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RDH 23/2013, Senador Paulo Davim
Participantes:
x Luiz Felipe Brandão de Mello - Secretário de Inspeção do Trabalho - Ministério do Trabalho e Emprego
- SRT/MTE
(representante de: Manoel Dias)
x Laís Abramo - Diretora do Escritório - Organização Internacional do Trabalho - OIT
x Rosângela Silva Rassy - Presidenta - Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - SINAIT
x Thiago Gurjão Ribeiro - Procurador Chefe - Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região - Mato
Grosso
x Valdiney Arruda - Superintendente - Ministério do Trabalho e Emprego - Mato Grosso
SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ELABORAÇÃO DO MARCO REGULATÓRIO DA
MINERAÇÃO EM TERRAS RARAS NO BRASIL – CCTSTTR (CCT)

x

Dia 14 de maio
Finalidade:
Audiência Pública, com a participação da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática (CCT), que tem por objetivo debater as "AÇÕES PARA OS MINERAIS ESTRATÉGICOS
PARA O PAÍS, COM A CRIAÇÃO DE UM NOVO MARCO REGULATÓRIO QUE POSSIBILITE O
DESENVOLVIMENTO DE UMA CADEIA PRODUTIVA PARA O SETOR"
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RCT 3/2013, Senador Luiz Henrique e outros
Participantes:
x Álvaro Toubes Prata - Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação - MCTI
x Carlos Nogueira da Costa Júnior - Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral Ministério de Minas e Energia - MME
x Fernando Antônio Freitas Lins - Diretor do Centro de Tecnologia Mineral - Ministério da Ciência,
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Tecnologia e Inovação - MCTI
x Carlos Alberto Schneider - Superintendente Geral - Fundação Centros de Referência em Tecnologias
Inovadoras - CERTI
x José Guilherme da Rocha Cardoso - Chefe do Departamento de Indústria de Base - Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
x Jefferson de Oliveira Gomes - Gerente Executivo de Inovação e Tecnologia - Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial – SENAI
x

Dia 23 de maio
Finalidade:
2a. Audiência Pública, com a participação da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática (CCT), que tem por objetivo debater as "AÇÕES PARA OS MINERAIS ESTRATÉGICOS
PARA O PAÍS, COM A CRIAÇÃO DE UM NOVO MARCO REGULATÓRIO QUE POSSIBILITE O
DESENVOLVIMENTO DE UMA CADEIA
PRODUTIVA PARA O SETOR".
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RCT 3/2013, Senador Luiz Henrique e outros
Participantes:
x Alair Veras – Engenheiro Químico - Indústrias Nucleares do Brasil - INB
x Paulo de Tarso Serpa Fagundes - Diretor Geral - Mineração Serra Verde
x Edson Ribeiro - Diretor de Tecnologia e Projetos Minerais - Vale do Rio Doce

- CONJUNTAS -

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE) E
COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (CI)

x

Dia 8 de maio
Finalidade:
Debater a política de investimentos, desenvolvimento e fomento do Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social e debater os modelos, os instrumentos e as fontes de financiamento, inclusive as não
convencionais, para a Infraestrutura, dentro da visão do setor público e da iniciativa privada.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RQE 4/2013, Senador Eduardo Suplicy e outros
- RQI 12/2013, Senador Armando Monteiro e outros
- RQE 18/2013, Senadora Ana Amélia e outros
- RQE 25/2013, Senador Lindbergh Farias
- RQI 18/2013, Senador José Pimentel
Participante:
x Luciano Coutinho - Presidente - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

x

Dia 14 de maio
Finalidade:
Discutir a política de desinvestimentos da Petrobras, que prevê a venda de ativos da companhia no
exterior, e as causas do recente aumento do preço da gasolina no País, bem como debater perspectivas
para o ano de 2013 no que se refere à produção, ao refino e à redução das importações de petróleo e
derivados.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RQE 1/2013, Senadora Ana Amélia
- RQE 14/2013, Senador Humberto Costa e outros
- RQI 6/2013, Senador Wellington Dias
Participante:
x Maria das Graças Silva Foster - Presidente – Petrobras
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS,
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE E
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO 2013 –
CAE, CMA E CMO

x

Dia 21 de maio
Finalidade:
Exposição do Sr. Alexandre Tombini, Presidente do Banco Central do Brasil, em cumprimento ao
disposto no art. 9°, § 5°, da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
determinando que "no prazo de 90 dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do
Brasil apresentará, em reunião conjunta das Comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional,
avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial,
evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços" 2º semestre de 2012.
Observações: Reunião realizada em conjunto, também, com as Comissões de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio, de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle, da
Câmara dos Deputados.
Participante:
x Alexandre Tombini - Presidente - Banco Central do Brasil
COMISSÃO MISTA PERMANENTE SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE –
CMMC E CMA

x

Dia 23 de maio
Finalidade:
Discutir o Projeto: "Opções de Mitigação de Gases de Efeito Estufa (GEE) em Setores-Chave do Brasil".
Participantes:
x · Carlos Nobre - Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento – Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI
x · Aloísio de Melo - Coordenador Geral - Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda ·
x Adriano Santhiago de Oliveira - Diretor - Departamento de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio
Ambiente - MMA
x · Denise Hamu - Representante - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA
x · Roberto Schaeffer - Professor Associado - Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJl
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MATÉRIAS APRECIADAS
(***) NT = Matéria apreciada em decisão Não Terminativa
T = Matéria apreciada em decisão Terminativa

MATÉRIA

RESULTADO (***)

COMISSÃO

DIA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO - PEC
PEC 50/2011 - Altera o art. 89 da Constituição Federal,
para incluir os ex-Presidentes da República entre os
membros do Conselho da República.

Aprovado o Parecer
favorável. (NT)

CCJ

29/05

PEC 7/2013 - Acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias para vincular a duração dos
benefícios fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da
Zona Franca de Manaus.

Aprovado o Parecer
favorável. (NT)

CCJ

29/05

Aprovado parecer
favorável ao PLS
172/2007 e pela
rejeição do PLS
71/2009. (NT)

CCJ

08/05

PLS 269/2007 - Institui o Cartão de Seguridade Social
(CSS), altera dispositivos a respeito do registro de
empregados e dá outras providências.

Aprovado parecer
pela prejudicialidade.
(NT)

CAE

28/05

PLS 145/2009 – Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, para ampliar o limite de dedução dos gastos com
educação da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física.

Aprovado parecer
favorável ao PLS nº
378, de 2009, com a
Emenda nº 1-CDH, e
pela declaração de
prejudicialidade do
PLS nº 145, de 2009.
(NT)

CDH

16/05

Aprovado parecer
favorável ao PLS nº
174, de 2011, e pela
rejeição do PLS nº
190, de 2009. (NT)

CCJ

29/05

PROJETO DE LEI DO SENADO – PLS
PLS 172/2007 - Altera o § 2º do art. 25 da Lei nº 9.605, de
1998, que dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente, e dá outras providências, de modo a
permitir a doação de madeira de origem ilegal, apreendida
pela autoridade ambiental competente, para programas de
construção de moradias populares.
Tramita em conjunto com
PLS 71/2009 - Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, para definir a destinação da madeira apreendida em
operações de fiscalização realizadas pelos órgãos públicos.

Tramita em conjunto com
PLS 378/2009 – Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, para permitir a dedução de despesas
educacionais de crianças e adolescentes apadrinhados,
mediante doação a instituições assistenciais de utilidade
pública, para fins de cálculo do imposto de renda da
pessoa física.
PLS 190/2009 - Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990, para definir procedimentos a serem adotados na
apuração de responsabilidades e estabelecer sanções a
serem aplicadas aos agentes públicos responsáveis pelo
descumprimento injustificado de obrigações assumidas no
âmbito do Sistema Único de Saúde.
Tramita em conjunto com
PLS 174/2011 - Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro
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de 1990, para modificar o art. 36, que institui regras sobre a
elaboração dos planos de saúde, e para inserir dispositivos
que regulam a responsabilidade sanitária dos gestores no
âmbito do Sistema Único de Saúde.
PLS 80/2010 - Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de
1988, para incluir entre os rendimentos isentos do imposto
de renda, a remuneração de atividade e os proventos de
aposentadoria ou reforma percebidos por portadores da
doença de Crohn.

Aprovado parecer
favorável com a
Emenda nº 1-CAS.
(NT)

CAS

08/05

PLS 155/2010 – Complementar - Regulamenta o
pagamento de adicional de insalubridade e a concessão de
aposentadoria especial ao trabalhador que exerça as
atividades de coleta de lixo e de varredura de vias e de
logradouros.

Aprovado parecer
favorável ao PLS nº
155, de 2010Complementar, na
forma da Emenda nº
1-CAS (Substitutivo);
e pela
prejudicialidade do
PLS nº 577, de
2011-Complementar,
que tramita em
conjunto. (NT)

CAS

08/05

Tramita em conjunto com
PLS 577/2011 – Complementar - Dispõe sobre a
concessão da aposentadoria especial ao segurado do
regime geral de previdência social que exerça as atividades
de coleta de lixo, de qualquer natureza, de selecionador de
lixo para fins de reciclagem, e de variação de vias públicas
e logradouros.
PLS 221/2010 - Altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, para
dispor sobre o transporte público coletivo de passageiros.

Aprovado parecer
favorável, com as
emendas nº 01, 02,
03 e 04-CI. (NT)

CI

22/05

PLS 315/2010 - Altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de
1998, que "altera, atualiza e consolida a legislação sobre
direitos autorais e dá outras providências", para isentar, do
pagamento de direitos autorais, academias de ginástica, de
ensino de lutas e danças e estabelecimentos congêneres.

Aprovado o parecer
pela rejeição. (NT)

CE

07/05

PLS 15/2011 - Institui o Programa Fronteira Agrícola Norte
e dá outras providências.

Aprovado parecer
favorável, com as
Emendas nºs 1 a 3CCJ. (NT)

CCJ

08/05

PLS 63/2011 – Complementar - Altera a
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Aprovado parecer
favorável, com as
Emendas nºs 1-CAE
e 2-CAE. (NT)

CAE

21/05

PLS 67/2011 - Regulamenta o exercício das profissões de
transcritor e de revisor de textos em braille.

Aprovado o Projeto.
(T)

CAS

22/05

PLS 136/2011 - Estabelece medidas de proteção à mulher
e garantia de iguais oportunidades de acesso, permanência
e remuneração nas relações de trabalho no âmbito rural e
urbano.

Aprovado parecer
favorável, na forma
da Emenda nº 1-CAS
(Substitutivo). (NT)

CAS

15/05

PLS 145/2011 - Altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965, (Código Eleitoral), e a Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, para instituir o sistema eleitoral
majoritário nas eleições parade setembro de 1997, para
instituir o sistema eleitoral majoritário nas eleições para as
câmaras municipais nos municípios com mais de 200 mil
eleitores.

Rejeitado o Projeto.
(T)

CCJ

08/05

Lei

932
84

Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

PLS 185/2011 - Acrescenta novo inciso ao art. 6º da Lei nº
6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, criando o Selo Verde "Preservação da
Amazônia" para produtos oriundos da Zona Franca de
Manaus, e dá outras providências.

MAIO
2013
Junho DE
de 2013

Aprovado o Projeto
na forma da emenda
nº 1-CMA
(Substitutivo). (T)

CMA

14/05

O Substitutivo é
definitivamente
adotado. (T)

CMA

21/05

Aprovado parecer
favorável ao PLS nº
389, de 2011, na
forma da Emenda nº
1-CAS-CDH
(Substitutivo), e pela
rejeição dos Projetos
de Lei do Senado nºs
357 e 568, de 2011.
(NT)

CDH

16/05

PLS 387/2011 - Dispõe sobre o processo de registro e
disseminação da produção técnico-científica pelas
instituições de educação superior, bem como as unidades
de pesquisa no Brasil e dá outras providências.

Aprova parecer
favorável, com as
Emendas nº 01 a 05CCT. (NT)

CCT

28/05

PLS 441/2011 - Altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, que dispõe sobre a Organização da Seguridade
Social, institui o Plano de Custeio, e dá outras providências
para dispor sobre a exclusão, do salário-de-contribuição,
das despesas do empregador com educação de seus
empregados e dependentes.

Aprovados o Projeto
e as Emendas nºs 1CE-CAS e 2-CECAS. (T)

CAS

08/05

PLS 515/2011 - Modifica o inciso II do § 2º do art. 458 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; e altera a
alínea t do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, que dispõe sobre a Organização da Seguridade
Social, institui o Plano de Custeio, e dá outras providências,
para desonerar o empregador das despesas com a
educação dos seus empregados.

O Substitutivo
(Emenda nº 2-CAS) é
definitivamente
adotado. (T)

CAS

08/05

PLS 357/2011 – Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, para incluir e renumerar os incisos do art. 81,
e proibir a venda de tabacos, cigarros ou produtos
derivados de nicotina à criança ou ao adolescente.
Tramita em conjunto com
PLS 389/2011 – Altera dispositivos da Lei nº 8.069, de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Tramita em conjunto com
PLS 568/2011 - Altera os arts. 81 e 243 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente, para tornar crime a venda de substância
fumígena a menores de dezoito anos, e dá outras
providências.

Tramita em conjunto com
PLS 530/2011 - Altera o art. 458 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, e acrescenta a alínea z ao § 9º do art.
28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe
sobre a Organização da Seguridade Social, institui o Plano
de Custeio, e dá outras providências, para considerar como
de caráter indenizatório as despesas com a educação
mantidas pelo empregador e desonerá-las de contribuição
social.

MAIO
JunhoDE
de 2013
2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Terça-feira 04 933
85

PLS 537/2011 - Estabelece a forma de recolhimento e
destinação final de baterias automotivas e industriais,
compostas por Chumbo e Ácido Sulfúrico.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CAS

08/05

PLS 563/2011 - Altera a legislação tributária federal, para
permitir a dedução do imposto de renda de valores doados
a programas de saúde previamente aprovados pelo órgão
competente do Poder Executivo.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CAS

08/05

PLS 604/2011 - Altera a Lei nº 11.196, de 21 de novembro
de 2005, para permitir, no prazo de cinco anos, um
segundo usufruto, agora parcial, da isenção do imposto de
renda da pessoa física incidente sobre o ganho de capital
auferido na venda de imóveis residenciais, quando o
alienante aplicar o produto da venda na aquisição de
imóvel residencial novo.

Aprovado o Projeto.
(T)

CAE

21/05

PLS 622/2011 - Altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de
2010, para modificar os parâmetros de renegociação das
dívidas oriundas de operações de crédito rural lastreadas
em recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE.

Aprovado parecer
favorável, nos termos
da Emenda nª 1-CRA
(Substitutivo). (NT)

CRA

16/05

PLS 626/2011 - 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.

Aprovado o Projeto.
(T)

CMA

14/05

PLS 697/2011 - Estabelece o fornecimento de ensino aos
empregados pela empresa empregadora como hipótese de
desconto no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e dá
outras providências.

Aprovado parecer
favorável, na forma
da Emenda nº 1-CAS
(Substitutivo). (NT)

CAS

22/05

PLS 720/2011 - Altera o §4º, do art. 6º, da Lei nº 11.101, de
9 de fevereiro de 2005, para estabelecer em um ano o
prazo máximo de suspensão do curso da prescrição e de
todas as ações e execuções em face do devedor, na
recuperação judicial.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CAE

28/05

PLS 738/2011 - Altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de
1997, para determinar a adoção de taxas de juros
diferenciadas para os financiamentos de equipamentos de
irrigação por gotejamento ou microaspersão.

Aprovada a
adequação
redacional. (T)

CMA

21/05

PLS 14/2012 - Estabelece direitos e garantias dos
portadores de órteses, próteses e materiais implantáveis de
uso médico ou odontológico, dispõe sobre mecanismos de
controle e monitoramento desses produtos, determina a
notificação compulsória em caso de defeitos detectados e
dá outras providências.

Aprovado parecer
favorável ao PLS nº
14, de 2012, com as
emendas nº 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 e 8-CMA, e
pela rejeição do PLS
nº 17, de 2012. (NT)

CMA

14/05

Aprovado parecer
pela prejudicialidade.

CAE

21/05

Tramita em conjunto com
PLS 17/2012 - Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde, para garantir o direito à substituição
de próteses e órteses defeituosas, no âmbito do sistema
público e privado de saúde.
PLS 121/2012 - Insere o art. 103-B à Lei nº 11.196, de 21
de novembro de 2005, de forma a permitir a suspensão
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temporária do pagamento de débito previdenciário para
aplicação dos recursos correspondentes em atividades e
ações em benefício direto da população afetada pela seca
ou estiagem prolongada, e dá outras providências

(NT)

PLS 138/2012 - Institui o Exame Nacional de Revalidação
de Diplomas Médicos expedidos por universidades
estrangeiras.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CAS

15/05

PLS 242/2012 - Cria o Regime Tributário para o Incentivo à
Modernização e à Ampliação do Transporte Coletivo de
Passageiros (RETRANSP).

Aprovado parecer
favorável, com a
emenda nº 01-CI
(supressiva). (NT)

CI

22/05

PLS 254/2012 - Acrescenta o art. 56-A e modifica o art. 92
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta
o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências, para exigir do contratado
a apresentação de garantia, na forma de seguro garantia
ou fiança bancária, em valor correspondente a um mês de
obrigações trabalhistas relativas ao contrato, e dá outras
providências.

Aprovado parecer
favorável nos termos
da Emenda nº 1-CAE
(Substitutivo). (NT)

CAE

21/05

PLS 321/2012 - Dispõe sobre o Sistema de Tratamento
Especial a Novas Empresas de Tecnologia - SisTENET,
seu regime tributário diferenciado e dá outras providências.

Aprovado parecer
favorável, com as
Emendas nº 01 a 04CCT. (NT)

CCT

28/05

PLS 338/2012 - Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente e dá outras providências, para
tornar obrigatória a distribuição, pelo Poder Público, de
comprimidos de zinco às crianças portadoras de quadro
diarréico.

Rejeitado o Projeto.
(T)

CAS

22/05

PLS 343/2012 - Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de
1997, para determinar que as companhias telefônicas
identifiquem a prestadora de destino das chamadas
realizadas pelo usuário.

Aprovado parecer,
pela rejeição. (NT)

CMA

21/05

PLS 355/2012 - Aumenta o limite para vendas isentas de
tributos em lojas francas.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

21/05

PLS 387/2012 – Complementar - Estabelece sistema de
premiação aos Municípios por eficiência na aplicação de
recursos públicos federais

Aprovado parecer
pela rejeição. (NT)

CAE

21/05

PLS 409/2012 - 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.

Aprovado o Projeto.
(T)

CAS

15/05

PLS 462/2012 - Acrescenta parágrafo único ao art. 19 do
Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, para tornar
obrigatória a menção ao teor calórico dos alimentos
dietéticos nos rótulos.

Rejeitado o Projeto
de Lei. (T)

CAS

22/05

PLS 20/2013 - Dispõe sobre a política de valorização dos
benefícios da previdência social.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CAS
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PLS 27/2013 - Acrescenta parágrafo ao artigo 1º da Lei
Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, para
excluir do benefício do sigilo bancário as pessoas que
menciona.

Aprovado parecer da
favorável. (NT)

CAE

28/05

PLS 51/2013 - Altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de
1995, que dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, na aquisição de automóveis
para utilização no transporte autônomo de passageiros,
bem como por pessoas portadoras de deficiência física,
para incluir os automóveis utilitários no rol de veículos
isentos.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CDH

16/05

PLS 74/2013 – Dispõe sobre a comercialização de
sinalizador náutico em todo o território nacional.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CMA

14/05

PROJETO DE LEI DA CÂMARA – PLC
PLC 57/2010 - 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.

Aprovado parecer
favorável ao Projeto
e pela rejeição das
Emendas nºs 4 e 6.
(NT)

CAE

14/05

PLC 46/2012 - Revoga dispositivo da Lei nº 7.738, de 9 de
março de 1989, e a Lei nº 9.813, de 23 de agosto de 1999,
extinguindo a cobrança de encargo financeiro relativo ao
cancelamento ou baixa de contratos de câmbio de
exportação de mercadorias e serviços e de transferência
financeira ao exterior.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

21/05

PLC 54/2012 - Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997
- Lei Geral de Telecomunicações, para estabelecer a
possibilidade de utilização das redes de telefonia móvel
para localização de pessoas desaparecidas.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PLC 65/2012 - Acrescenta alínea ao § 3º do art. 18 da Lei
nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991.

Aprovado parecer
pela rejeição. (NT)

CCT

28/05

PLC 70/2012 - Dispõe sobre a manutenção de instalações
e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes.

Aprovado parecer
favorável, com a
emenda nº 1-CMA.
(NT)

CMA

21/05

PLC 103/2012 - Aprova o Plano Nacional de Educação PNE e dá outras providências.

Aprovado parecer
favorável, com a
Emenda nº 1-CAE
(Substitutivo). (NT)

CAE

28/05

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO – PDS
PDS 433/2012 - Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à LITORAL RADIODIFUSÃO LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Arraial do Cabo, Estado do Rio de
Janeiro.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05
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PDS 450/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à
RÁDIO TROPICAL FM LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Coroados, Estado de São Paulo.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 495/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROJEÇÃO E VIDA DF E
ENTORNO para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade do Guará I, Distrito Federal.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 505/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA GERALDO DE OLIVEIRA
DE JAUPACI GOIÁS para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Jaupaci, Estado de Goiás.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 507/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO MANCHESTER DE ANÁPOLIS LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Anápolis, Estado de Goiás.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 527/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ATENDIMENTO
SOCIAL E ASSISTENCIAL MARCONDENSE para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Alfredo Marcondes, Estado de São Paulo.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 528/2012 - Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à SOCIEDADE RÁDIO NOVO HORIZONTE
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Novo Horizonte, Estado de São
Paulo.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 543/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA
ALVORADA DO BAIRRO PEDREIRA para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 545/2012 - Aprova o ato que outorga concessão à
RÁDIO SANTA CATARINA LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Joaçaba,
Estado de Santa Catarina.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 551/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à
AKATU FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 557/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO
PILARENSE
DE
RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pilar, Estado de Alagoas

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 562/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ASSISTENCIAL AO MENOR
DE CAPITÃO ANDRADE para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Capitão Andrade,
Estado de Minas Gerais.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05
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PDS 569/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à
RÁDIO E TV SCHAPPO LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 570/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ABCCI
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE
DA
COMUNIDADE CARENTE DE IBICARAÍ para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ibicaraí,
Estado da Bahia

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 574/2012 - 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.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

21/05

PDS 575/2012 - Aprova o texto da Decisão CMC Nº 29/10
"Contribuições para o Orçamento da Secretaria do Tribunal
Permanente de Revisão", aprovada em Montevidéu, em 8
de novembro de 2010.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

21/05

PDS 577/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO
CULTURAL SOCORRENSE para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Socorro, Estado de
São Paulo.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 578/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à S.P.
COMUNICAÇÕES & PUBLICIDADE LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 4/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL, ARTÍSTICO E SOCIAL DE CEREJEIRAS para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Cerejeiras, Estado de Rondônia.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 5/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PORTAL DO BENFICA
para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 7/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO FORTALEZA DE SÃO JOÃO para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ipupiara,
Estado da Bahia.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 10/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA DE LAGOA DO
SÍTIO para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Lago do Sítio, Estado do Piauí

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 11/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
FUNDAÇÃO VALTER EVARISTO para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São Miguel do
Tapuio, Estado do Piauí.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05
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PDS 15/2013 - Aprova o ato que outorga permissão à SAN
MARINO RADIODIFUSÃO LTDA, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Capanema, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 19/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL, HUMANISTA E SOLIDÁRIA – ACOLHER para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 22/2013 - Aprova o ato que outorga permissão à DEO
VOLENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de São
Lourenço, Estado de Minas Gerais.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 24/2013 - Aprova o ato que outorga permissão à ALÔ
FM – SOCIEDADE LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Diamantina, Estado de Minas Gerais.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 25/2013 - Aprova o ato que outorga permissão à
RÁDIO PORTAL DE CAXIAS LTDA. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Teresina, Estado do Piauí.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 29/2013 - Aprova o texto da Decisão CMC Nº 8/11
"Contribuições para o Orçamento do Instituto Social do
Mercosul", aprovada em Assunção, em 28 de junho de
2011.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

21/05

PDS 30/2013 - Aprova o texto da Decisão do Conselho do
Mercado Comum do Mercosul Nº 37/08, aprovado durante
a XXXVI Reunião Ordinária do Conselho do Mercado
Comum (CMC), em Salvador, em 15 de dezembro de 2008,
que estabelece a estrutura do Instituto Social do Mercosul ISM.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

21/05

PDS 36/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LAMARÃO EM AÇÃO – FM
para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Lamarão, Estado da Bahia.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 43/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA DE CRUZ DAS
POSSES para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 45/2013 - Aprova o ato que outorga permissão à
FUNDAÇÃO CULTURAL SÃO JUDAS TADEU para
executar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Paraíso do Tocantins, Estado do
Tocantins.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05

PDS 50/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E
CULTURA DE PIÊN para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Piên, Estado do Paraná.

Aprovado o Projeto.
(T)

CCT

28/05
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PDS 69/2013 - Aprova o ato que
ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS
– AFONSO CLÁUDIO - ES para
radiodifusão comunitária na cidade
Estado do Espírito Santo.

outorga autorização
DA COMUNICAÇÃO
executar serviço de
de Afonso Cláudio,

Aprovado o Projeto.
(T)
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CCT

28/05

PROJETO DE RESOLUÇÃO – PRS
PRS 31/2011 - Institui o Grupo Parlamentar Brasil-Noruega,
e dá outras providências.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

21/05

PRS 7/2013 - Institui a Medalha Ulysses Guimarães a ser
conferida pelo Senado Federal na ocasião do transcurso
dos 25 anos da promulgação da Constituição Federal de
1988.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CE

28/05

REQUERIMENTO “SF” – RQS
RQS 55/2013 - Requer, nos termos dos arts. 222 e 223 do
Regimento Interno do Senado Federal, que seja
consignado, nos anais do Senado, voto de repúdio ao
tratamento desumano dispensado pelas autoridades
bolivianas aos brasileiros presos na Bolívia.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

21/05

RQS 316/2013 - Requer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, que seja
encaminhado voto de solidariedade ao Governo dos
Estados Unidos da América, em razão do atentado sofrido
no dia 15 de abril de 2013, durante a Maratona de Boston,
que vitimou 3 pessoas e deixou mais de 100 feridos.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

21/05

RQS 374/2013 - Requer, nos termos do art. 13, combinado
com o art. 40, §1º, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, autorização para ausentar-se da Casa, no dia 13
de maio de 2013, quando participará, na qualidade de
Presidente da Comissão de Educação e Cultura e Esporte,
da abertura do XXV Fórum Nacional: O Brasil de amanhã,
a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CE

07/05

RQS 507/2013 - Requer, nos termos do art. 55, III, da
Constituição Federal e do art. 40 do Regimento Interno do
Senado Federal, autorização para desempenhar missão
oficial no exterior, no período de 13 a 18 de junho de 2013,
para participar de solenidades em comemoração aos 200
anos de Karlsdorf, do Programa Oficial da Visita de
Parceria de Brusque a Karlsdorf-Neuthard e de visita à
Mercedez-Benz, e comunica, nos termos do art. 39 do
referido Regimento, que estará ausente do País no período
de 12 a 19 de junho de 2013.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CRE

28/05

INDICAÇÃO – IND
IND 3/2012 - Nos termos do art. 224 do Regimento Interno
do Senado Federal, promove indicação de estudo e de
providência pela Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional e pela Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa sobre eventuais violações e

Aprovado parecer,
favorável. (NT)

CRE

21/05
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supressões de direitos humanos na Bolívia, a fim de instar
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos no
tocante a revisar e a pronunciar-se sobre denúncias que
afrontam o Estado boliviano.
EMENDAS DE PLENÁRIO – EMEN. PLEN.
EMENDAS DE PLENÁRIO NºS 9 A 18 AO PLS 141/2011
Ementa do Projeto: Dispõe sobre o direito de resposta ou
retificação do ofendido por matéria divulgada, publicada ou
transmitida por veículo de comunicação social.

Aprovado parecer
favorável às
Emendas de Plenário
nºs 9, 12 e 13, nos
termos das
Subemendas,
favorável à Emenda
de Plenário nº 16, e
pela rejeição das
Emendas de Plenário
nºs 10, 11, 14, 17 e
18. Rejeitada a
Emenda de Plenário
nº 15. (NT))

CCJ

08/05

MENSAGEM “SF” – MSF
MSF 14/2013 – Submete, em conformidade com o art. 52,
inciso III, alínea "f",da Constituição Federal, combinado
com o art. 6º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, 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.

Aprovada a
indicação. (NT)

CAS

22/05

MSF 18/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal a
indicação do Senhor EDUARDO BOTELHO BARBOSA,
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República Argelina
Democrática e Popular.

Sabatina realizada.
(NT)

CRE

23/05

MSF 19/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal a
indicação do Senhor HENRIQUE DA SILVEIRA SARDINHA
PINTO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Estado
de Israel.

Sabatina realizada.
(NT)

CRE

23/05

MSF 20/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal a
indicação do Senhor DEMÉTRIO BUENO CARVALHO,
Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata
doMinistério das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República do Cazaquistão,
e, cumulativamente, junto à República do Turcomenistão e
a República Quirguiz.

Sabatina realizada.
(NT)

CRE

28/05
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MSF 26/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal a
escolha do Senhor MARCUS CAMACHO DE VINCENZI,
Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira
de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto do Reino da
Dinamarca, e, cumulativamente, junto à República da
Lituânia.

Sabatina realizada.
(NT)

CRE

28/05

MSF 27/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal a
indicação do Senhor ANDRÉ LUIZ AZEVEDO DOS
SANTOS, Conselheiro da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República da Libéria.

Sabatina realizada.
(NT)

CRE

28/05

MSF 33/2013 - Solicita autorização para contratar operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa
do Brasil, no valor equivalente a até US$ 200,000,000.00
(duzentos milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), entre o Estado de Pernambuco e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, destinada a
financiar parcialmente o "Programa de Saneamento
Ambiental da Bacia do Rio Ipojuca - PSA - Ipojuca".

Aprovado parecer
favorável nos termos
do PRS
apresentado. (NT)

CAE

21/05

OFÍCIO “S” – OFS
OFS 25/2012 - Apresenta, na forma da lei, o relatório
desenvolvido pela APO no primeiro semestre de 2012, bem
como indica as ações programadas para o segundo
semestre de 2012.

Aprovado parecer
pelo arquivamento.
(NT)

CMA

21/05

OFS 7/2013 - Comunica ao Senado Federal, nos termos do
art. 103-B, XII, da Constituição Federal, e de acordo com
as exigências previstas na Resolução nº 7, de 2005, do
Senado Federal, a indicação da advogada GISELA
GONDIN RAMOS, pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, para a composição do Conselho
Nacional de Justiça, quanto ao mandato que terá início no
ano de 2013.

Aprovado parecer
favorável à
indicação. (NT)

CCJ

15/05

OFS 8/2013 - Comunica, nos termos do art. 103-B, XII, da
Constituição da República, e de acordo as exigências
previstas na Resolução nº 7, de 2005, do Senado Federal,
a indicação do nome do advogado PAULO EDUARDO
PINHEIRO TEIXEIRA para a composição do Conselho
Nacional de Justiça quanto ao mandato que terá início em
2013.

Aprovado parecer
favorável à
indicação. (NT)

CCJ

22/05

OFS 9/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal a
indicação do Senhor JEFERSON LUIZ PEREIRA
COELHO, para a composição do Conselho Nacional do
Ministério Público.

Aprovado parecer
favorável à
indicação. (NT)

CCJ

15/05

OFS 11/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal a
indicação do Senhor MARCELO FERRA DE CARVALHO,
para composição do Conselho Nacional do Ministério
Público.

Aprovado parecer
favorável à
indicação. (NT)

CCJ

22/05

OFS 14/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal a
indicação do Senhor VLADIMIR BARROS ARAS, para a
composição do Conselho Nacional do Ministério Público.

Aprovado o parecer
à indicação. (NT)

CCJ

29/05

942
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OFS 15/2013 - Submete ao Senado Federal a indicação do
Senhor ANTONIO PEREIRA DUARTE, para a composição
do Conselho Nacional do Ministério Público.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CCJ

08/05

OFS 17/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal a
indicação do Senhor ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD,
para a composição do Conselho Nacional do Ministério
Público.

Aprovado parecer
favorável. (NT)

CCJ

08/05

AVS 76/2009 - Encaminha ao Senado Federal cópia do
Acórdão nº 2.675, de 2009, bem como dos respectivos
Relatório e Proposta de Deliberação que o fundamentam,
referente à tomada de contas especial instaurada pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Incra, em virtude da não aprovação da prestação de contas
relativa ao Convênio CRT/DF/58.100/2005, celebrado entre
aquela autarquia e a Associação Nacional de Apoio à
Reforma Agrária - Anara, tendo como objeto a
reestruturação produtiva, social, cultural e ambiental nos
assentamentos rurais (TC 027.429/2008-5).

Aprovado parecer
pelo conhecimento e
arquivamento. (NT)

CMA

21/05

AVS 73/2012 - Encaminha cópia do Acórdão nº 2.961, de
2012, bem como dos respectivos Relatório e Voto que o
fundamentam, referente à auditoria operacional nas ações
de defesa sanitária animal e vegetal executadas na
fronteira brasileira (TC 026.155/2011-7).

Aprovado parecer
pelo conhecimento,
pela informação à
CRA e pela remessa
do processado ao
arquivo. (NT)

CMA

21/05

AVS 10/2013 - Encaminha o Aviso nº 1.626/2012, na
origem, acompanhado de cópia do Acórdão nº 3.391, de
2012, bem como dos respectivos Relatório e Voto que o
fundamentam, referente à auditoria realizada com o
objetivo de avaliar o cumprimento, no período de 2000 a
2010, do disposto no art. 42, incisos I e II, do Ato das
Disposições Constitucionais e Transitórias - ADCT, que
determina a aplicação, pela União, dos recursos destinados
à irrigação nos 25 anos seguintes à promulgação da Carta
Cidadã (TC 026.131/2011-0).

Aprovado parecer
pelo arquivamento.
(NT)

CRA

16/05

AVS 12/2013 - Encaminha cópia do Acórdão nº 495/2013 TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o
fundamentam, referente a responsabilidade das empresas
envolvidas nas fraudes às licitações verificadas na
'Operação Sanguessuga' (TC 015.542/2011-5).

Aprovado parecer
pelo conhecimento e
arquivamento. (NT)

CMA

14/05

AVISO – AVS

AVISO DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – AMA
AMA 24/2012 - Encaminha cópia do Acórdão 3011/2012 TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o
fundamentam, referente à avaliação das providências até
então realizadas pelo Governo Federal para a realização
da Copa do Mundo de 2014 (TC 017.603/2012-9).

Aprovado parecer
elo conhecimento,
providências junto à
CMO, realização de
audiência pública e
posterior
arquivamento. (NT)

CMA

21/05

AMA 25/2012 - Encaminha cópia do Acórdão 3016/2012 TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o
fundamentam, com o objetivo de avaliar se a atuação

Aprovado parecer
pelo conhecimento e
apresentação de

CMA

14/05
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regulatória da Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos - Cmed - reduz os efeitos das falhas de
mercado, evitando a prática de preços abusivos (TC
034.197/2011- 7 ) .

Requerimento de
Informações ao
Ministro de Estado
da Saúde. (NT)

AMA 3/2013 - Encaminha à Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do
Senado Federal cópia do Acórdão nº 137/2013 - TCU Plenário, acompanhada do Relatório de Levantamento de
Auditoria realizado pela SecobHidro nas obras de
Adaptação do Armazém para Terminal Marítimo de
Passageiros no Porto de Salvador/BA, empreendimento
que se insere na matriz de responsabilidades da Copa do
Mundo de 2014. (TC-036.880/2012-4).

Aprovado parecer
pelo arquivamento.
(NT)

CMA

21/05

AMA 7/2013 - Encaminha cópia do Acórdão nº 399/2013 TCU - Plenário proferido nos autos do processo nº TC
024.741/2012-4, acompanhado do Relatório e do Voto que
o fundamentam, referente ao acompanhamento da
operação de crédito relativa às obras de construção da
Arena Pantanal, formalizada entre o BNDES e o Estado do
Mato Grosso.

Aprovado parecer
pelo arquivamento e
para conhecimento
da Subcomissão
Permanente de
Acompanhamento da
Copa do Mundo de
2013 e das
Olimpíadas de 2016
(NT)

CMA

14/05

CAE

21/05

PETIÇÃO – PET
PET 1/2007 - Encaminha ao exame do Senado Federal
estudos sobre tributação da cadeia produtiva do fumo no
Brasil, sobre a análise dos efeitos dos benefícios fiscais às
indústrias de cigarros sobre a arrecadação do ICMS no
Estado de São Paulo, bem como sobre tributação,
regulação e condições de concorrência dessa indústria,
visando contribuir para o aperfeiçoamento do sistema
tributário, especialmente quanto à incidência de impostos e
contribuições sobre a cadeia produtiva de produção e
comercialização do setor fumageiro no país.

Aprovado parecer
pelo arquivamento.
(NT)

SUGESTÃO – SUG
SUG 11/2011 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para tornar obrigatório o ensino de língua
estrangeira a partir da primeira série do nível fundamental.
(Parágrafo único do art. 20 da Resolução nº 42, de 2010)

Aprovado parecer
favorável, nos
termos do PLS
oferecido. (NT)

CDH

16/05

SUG 16/2011 - Altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de
1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o
Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), para dispor sobre a concessão de bolsa de
qualificação profissional ao beneficiário do Programa Bolsa
Família. (Parágrafo único do art. 20 da Resolução nº 42, de
2010)

Aprovado parecer
favorável, nos
termos do PLS
oferecido. (NT)

CDH

16/05

944
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RELATÓRIO ACUMULADO NO PERÍODO DE 04/02 A 31/05/2013
Reuniões Realizadas e Proposições Apreciadas
REUNIÕES

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES,
POR TIPO DE REUNIÃO
COMISSÕES – REUNIÕES ORDINÁRIAS

45

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS

147

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES

13

REUNIÕES CONJUNTAS

7

TOTAL ACUMULADO

212

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO
COMISSÕES

ORDINÁRIAS

EXTRAORDINÁRIAS

REUNIÃO CONJUNTA * –
COMISSÕES PARTICIPANTES

TOTAL**

CAE

12

9

5

26

CAS

-

21

-

21

CCJ

13

4

1

18

CE

8

15

-

23

CMA

6

7

3

16

CDH

-

20

-

20

CRE

5

12

1

18

CI

-

18

3

21

CDR

-

11

1

12

CRA

-

10

-

10

CCT

-

13

-

13

CMMC

1

7

1

9

TOTAL
ACUMULADO

45

147

(*) O número informa a participação individualizada das Comissões em Reuniões Conjuntas
(**) O número inclui a participação dessas Comissões em Reuniões Conjuntas
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES (*), POR COMISSÃO
SUBCOMISSÕES
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS

REUNIÕES

PARTICIPAÇÃO
EM REUNIÕES
CONJUNTAS

TOTAL

Subcomissão Perm, de Acompanhamento da Copa do Mundo
de 2014 e das Olimpíadas de 2016 – CMACOPOLIM (CMA)

1

-

1

Temporária para Acompanhar a Execução das obras da Usina
de Belo Monte – CMABMONTE

1

-

1

Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher - (CDH)

2

-

2

1

-

1

1

-

1

2

-

2

Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC (CI)

3

-

3

Subcomissão Temporária de Elaboração do Marco
Regulatório da Mineração em Terras Raras no Brasíl –
CCTSTTR (CCT)

2

-

2

Subcomissão Temporária de Combate à Pedofilia, Direitos da
Criança, Adolescente, Juventude e Idoso - (CDH)
Subcomissão Permanente da Memória, Verdade e Justiça (CDH)
Subcomissão Permanente do Tráfico Nacional e Internacional
de Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo – CDHTRAF
(CDH)

TOTAL ACUMULADO

13

(*) Listadas somente as Subcomissões que se reuniram no período.

REUNIÕES CONJUNTAS
NÚMERO DA
REUNIÃO
CONJUNTA

COMISSÕES E SUBCOMISSÕES

TOTAL

1ª

CCJ (4ª), CAE (5ª) e CDR (4ª)

1

2ª, 4ª e 5ª

CAE (8ª, 20ª e 23ª) e CI (7ª, 17ª e 18ª)

3

3ª

CRE (13ª) e CMA (10ª)

1

6ª

CAE (25ª), CMA (14ª), CMO (18ª) e 3 comissões da CD

1

7ª

CMMC (9ª) e CMA (15ª)

1

TOTAL ACUMULADO DE REUNIÕES CONJUNTAS = 7

946
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES PERMANENTES
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE

8

Comissão de Assuntos Sociais – CAS

10

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ

2

Comissão de Educação – CE

11

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle – CMA

4

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH

14

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE

4

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI

9

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR

6

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA

3

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT

5

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC

5

TOTAL ACUMULADO

81

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR SUBCOMISSÕES
Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher – CDHSPDM (CDH)

1

Subcomissão Permanente do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas e Combate
ao Trabalho Escravo – CDHTRAF (CDH)

1

Subcomissão Temporária de Elaboração do Marco Regulatório da Mineração em
Terras Raras no Brasíl – CCTSTTR (CCT)

2

Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC (CI)

1

TOTAL ACUMULADO

5
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM REUNIÕES CONJUNTAS
Comissão de Assuntos Econômicos e Comissão de Serviços de Infraestrutura – CAE e
CI

3

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de Assuntos Econômicos e
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CCJ, CAE e CDR

1

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional - CMA e CRE

1

Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle e Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização 2013 – CAE, CMA e CMO – e 3 Comissões Permanentes da
Comissão dos Deputados

1

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas e Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMMC e CMA

1

TOTAL ACUMULADO

7

TOTAL GERAL ACUMULADO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS
COMISSÕES E SUBCOMISSÕES

93
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PARECERES PROFERIDOS PELAS COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÕES PERMANENTES

MATÉRIA
CAE

CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

CMMC TOTAL

PEC

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

PLS

25

38

16

5

17

7

2

7

7

3

3

-

130

SCD

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

PLC

6

4

10

2

3

1

2

1

-

1

2

-

32

PDS

-

-

1

-

-

-

7

-

-

-

60

-

68

PRS

2

1

3

1

-

-

1

-

-

-

-

-

8

RQS

-

-

1

1

-

-

11

-

-

-

-

-

13

IND
EMEN
PLEN
MSF

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

7

1

-

1

2

-

17

1

-

-

-

-

29

OFS

-

1

14

1

3

-

-

-

-

-

-

-

19

AVS

-

-

-

-

4

-

-

-

-

2

-

-

6

1

AMA

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

6

PET

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

SUG

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

3

TOTAL
ACUM.

42

45

52

13

35

11

41

9

7

6

65

-

326

PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA

POR TIPO DE MATÉRIA
PLS

50

PLC

6

PDS

60

OFS

1

TOTAL ACUMULADO

117
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PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA
POR TIPO DE MATÉRIA
PEC

6

PLS

80

SCD

2

PLC

26

PRS

8

PDS

8

RQS

13

IND

1

EMEN PLEN

2

MSF

29

OFS

18

AVS

6

AMA

6

PET

1

SUG

3

TOTAL ACUMULADO

209

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES
E SUBCOMISSÕES

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES

CAE

CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

CMMC

TOTAL

32

21

19

18

23

35

28

24

19

25

10

4

258

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM SUBCOMISSÕES
Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de
2016 – CMACOPOLIM (CMA)
Subcomissão Temporária para acompanhar a execução das obras da Usina de Belo Monte –
CMABMONTE (CMA)

5
1

Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC (CI)

1

TOTAL ACUMULADO DE REQUERIMENTOS DE SUBCOMISSÕES

7

TOTAL ACUMULADO DE REQUERIMENTOS DE COMISSÕES PERMANENTES E
SUBCOMISSÕES

265

949
101

950
102
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REQUERIMENTOS EM COMISSÃO
Aprovados

244

Rejeitados

8

Retirado

1

Retirados pelo autor

2

Prejudicados

3

TOTAL ACUMULADO

258

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO
Aprovados

7

TOTAL ACUMULADO

7

MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO
Requerimento de Urgência

24

Requerimento de Informações

8

Requerimento de Voto de Aplauso

2

Requerimento Desempenho Missão Oficial

4

Projeto de Lei do Senado

3

Projeto de Resolução

1

TOTAL ACUMULADO

42

RELATÓRIO DE SUBCOMISSÃO APRECIADO PELA COMISSÃO
(Art. 73 § 2º do RISF)
CI - Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil (CISTAC)

1

TOTAL ACUMULADO

1
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Legendas – Comissões
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos
CAS – Comisão de Assuntos Sociais
CCJ– Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte
CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação e Controle
CRE – Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
CRA – Comissão de Reforma Agrária e Agricultura
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
CMMC – Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas

Legendas – Proposições
PEC – Proposta de Emenda à Constituição
PLS – Projeto de Lei do Senado
ECD - Emenda da Câmara à Projeto de Lei do Senado
SCD - Substitutivo da Câmara à Projeto de Lei do Senado
PLC – Projeto de Lei da Câmara
PDS – Projeto de Decreto Legislativo
PRS – Projeto de Resolução do Senado
RQS “SF” – Requerimento apresentado no Plenário
IND – Indicação
PFS – Proposta de Fiscalização e Controle
EMEN PLEN. – Emendas de Plenário
MSF – Mensagem “SF”
REC – Recursos
OFS “S”– Ofício “SF”
DIV – Diversos
AVS – Aviso
AMA - AVS “CMA” - Aviso da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle
PET – Petição
SUG – Sugestão apresentada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH
DEN – Denúncia
DAS – Denúncia da Comissão de Assuntos Sociais
REP – Representação

951
103

952
104
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COMISSÕES TEMPORÁRIAS
Proposições
Nome

Reuniões

Req.
Apresentados

Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos

3(&

3/&
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2012



















2013



















Total

11

2012



















2013



















Total

8

12















2012



















2013



















Total

6

5















FINANCIAMENTO
DO SISTEMA DE
SAÚDE RQS 145/12

2013



















COMBATE A
INCÊNDIOS
RQS 18/13

2013
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LEI DE
ARBITRAGEM E
MEDIAÇÃO RQS
702/12

2013



















LEI DE EXECUÇÕES
PENAIS RQS 848/12

2013



















FEDERAÇÃO
PARAENSE DE
FUTEBOL RQS
930/12

2013



















CÓDIGO
COMERCIAL ATS
13/13

2013



















REFORMA DO
CÓDIGO PENAL
PLS 236/2012

MODERNIZAÇÃO
DO CÓDIGO DE
DEFESA DO
CONSUMIDOR
PLS 281, 282 e
283/2012

TRANSPOSIÇÃO DO
SÃO FRANCISCO
RQS 514/11



Ano

23

12

5



23
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2013
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COMISSÕES TEMPORÁRIAS MISTAS
Proposições
Nome

Ano

Reuniões

Req.
Apresentados

Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos

3(&
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REFORMA DO
REGIMENTO
COMUM
ATN 01/13

2013



















CONSOLIDAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO
FEDERAL E
REGULAMENTAÇÃO
DA CONSTITUIÇÃO
ATN 02/13

2013



















DEFENSORIA
PÚBLICA DO DF
PEC 07/08

2013
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,QVWDODomR

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO - CPI
Proposições
Nome

VIOLAÇÃO
AO DIREITO
HUMANO Á
SAÚDE RQS
105/13

Ano

2013

Reuniões

Req.
Apresentados



Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos





3(&3/&





5(4

3/6





356

2EV

$JXDUGDQGR

,QVWDODomR

COMISSÕES PARLAMENTARES MISTAS DE INQUÉRITO - CPMI
Proposições
Nome

VIOLÊNCIA
CONTRA A
MULHER NO
BRASIL
RQN 4/2011

Ano

Reuniões

2012



2013



Total



Req.
Apresentados

Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos















3(&3/&

5(4

3/6

356

2EV
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ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

MAIO
2013
Junho DE
de 2013

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES TEMPORÁRIAS
&7&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU &75&'& 



&RPLVVmR([WHUQD7 UDQVSRVLomRH5H YLWDOL]DomRGR5LR6mR) UDQFLVFR
&7(5,26)5 



&75HIRUPDGR&yGLJR3HQDO &75&3 



&RPLVVmR0LVWD(VSHFLDO5HIRUPDGR5HJLPHQWR&RPXPGR&RQJUHVVR
1DFLRQDO &055& 
&7/HYDQWDPHQWRGD/HJLVODomR3HUWLQHQWHj3UHYHQomRH &RPEDWHGH
,QFrQGLRVQR%UDVLO &7/(*,1& 






&7±)LQDQFLDPHQWRGR6LVWHPDGH6D~GH &76 



&RPLVVmR([WHUQD±)HGHUDomR3DUDHQVHGH)XWHERO &7()3) 



TOTAL

21


COMISSÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE EXAMINAR OS PROJETOS DE LEI DE
MODERNIZAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CTRCDC)


x Dia 19 de fevereiro
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVVREUH3UHYHQomRGR6XSHUHQGLYLGDPHQWR
3DUWLFLSDQWHV
o Cláudia Lima Marques -0HPEURGD &RPLVVmRGH-XULVWDVSDUD$WXDOL]DomRGR&y GLJRGH'HIHVDGR
&RQVXPLGRU
o Clarissa Costa de Lima - -Xt]DGH'LUHLWRGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO H3UHVLGHQWHGR,QVWLWXWR
%UDVLOHLURGH3ROtWLFDH'LUHLWRGR&RQVXPLGRU±%5$6,/&21
o Alessandra Bentes - &RRUGHQDGRUDG R1~ FOHRGH 'HIHVDG R&RQVXPLGR UG D'HIH QVRULD3~EOLFD GR 
(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR
o Silvânio Covas-'LUHWRU-XUtGLFRGD6HUDVD([SHULDQ
o Juan Ferres -(FRQRPLVWD&RQVXOWRUGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGDV(PSUHVDVGH&DUW}HVGH&UpGLWRH
6HUYLoRV±$%(&6
o José Virgílio Vita Neto - 5HSUHVHQWDQWHGD)HGHUDomR%UDVLOHLUDGH%DQFRV±)(%5$%$1

Dia 12 de março
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVVREUH$o}HV&ROHWLYDV
3DUWLFLSDQWHV
o Ada Pellegrini GrinoverPHPEURGD &RPLVVmRGH-XULVWDVSDUD$WXDOL]DomRGR&yGL JRGH'HIHVDGR
&RQVXPLGRU
o Paulo Roberto Binicheski3URPRWRUGH-XVWLoDGR03')7
o Murilo de Moraes e Miranda3URPRW RUGH-X VWLoDGR(VWDGRG R*RLiVH3UHVLG HQWHGD $VVRFLDomR
1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR&RQVXPLGRU±03&21
o Horácio Xavier Franco 'HIHQ VRU3~EOLFRGR( VWDGRGH6m R3DXORH&R RUGHQDGRUG D&RPL VVmR
1DFLRQDOGH'HIHQVRUHV3~EOLFRVGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU±&1'3&21
o Gregório AssagraD VVHVVRUGH SURMHWRVHD UWLFXODomRLQWH ULQVWLWXFLRQDOG D6HFUHWDULD 1DFLRQDOGH 
5HIRUPDGR-XGLFLiULR 0LQLVWpULRGD-XVWLoD 'LULJHQWHGR&HQWURGH$SHUIHLoRDPHQWR)XQFLRQDOGR03
0*
o Valquíria Oliveira Quixadá Nunes3URFXUDGRUD5HJLRQDOGD5HS~EOLFDGD5HJLmR
o Rosana Grinberg 3UHVLGHQWHGR)yUXP1D FLRQDOGDV (QWLGDGHV&LYLVGH  'HIHVD GR &RQVXPLGRU ±
)1(&'&
o José Virgílio Vita Neto -UHSUHVHQWDQWHGD)HGHUDomR%UDVLOHLUDGH%DQFRV±)(%5$%$1
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Dia 08 de abril
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVFRPRWHPD³$WXDomRHIRUWDOHFLPHQWRGRV3URFRQVQRkPELWRGRGLUHLWRFRQVXPHULVWD´
3DUWLFLSDQWHV
o José Guilherme Vasi Werner±&RQVHOKHLURGR&RQVHOKR1DFLRQDOGH-XVWLoD±&1-;
o Juliana Pereira da Silva±6HFUHWiULD1DFLRQDOGR&RQVXPLGRU±6(1$&21GR0LQLVWpULRGD-XVWLoD
o Gisela Simona Viana de Souza ±6XSHUL QWHQGHQWHGR3UR FRQ07 H3UHVLG HQWHGD $VVRFLDomR
%UDVLOHLUDGH3URFRQV
o Odon Bezerra Cavalcanti Sobrinho±3UHVL GHQWHGD6HFFLRQ DOGD2$%3DUDtED H3UH VLGHQWHGD 
&RPLVVmR(VSHFLDOGH'HIHVDGR&RQVXPLGRUGR&RQVHOKR)HGHUDOGD2$%
o Antônio Carlos de Toledo Negrão±'LUHWRU-XUtGLFRGD)(%5$%$1
Dia 29 de abril
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVVREUH3XEOLFLGDGH,QIDQWLO
3DUWLFLSDQWHV
o Alexandre Kruel Jobim 9LFH3UHVLGHQWH-XUtGLFRHGH5HODo}HV*RYHUQDPHQWDLVGD5HGH%UDVLO6XO±
5%6
o Edney Narchi 9LFH3UHVLGHQWH([HFXWLYRGR&RQVHOKR1DFLRQDOGH$XWRUUHJXODPHQWDomR3XEOLFLWiULD±
&21$5
o Maria Edna de Melo  'LUHWRUDGD$ VVRFLDomR% UDVLOHLUDSD UD (VWXGRG D2 EHVLGDGHHG D6tQGURP H
0HWDEyOLFD±$%(62
o Marcelo Gomes Sodré 3URFXUDGRUGR(VWDGRGH6mR3DXOR
o Isabella Henriques 'LUHWRUDGR,QVWLWXWR$/$1$
o Aurélio Veiga Rios 6XESURFXUDGRU*HUDOGD5HS~EOLFD
o Edgard Rebouças ±3URIHVVRUGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR(VStULWR6DQWR

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE TRANSPOSIÇÃO E
REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO (CTERIOSFR)


x Dia 19 de fevereiro
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVVREUHRREMHWRGD&RPLVVmR
3DUWLFLSDQWHV
o Adriano Fernandez5HSUHVHQWDQWHGD&DULRFD(QJHQKDULD
o Willian Tannus5HSUHVHQWDQWHGR*UXSR6(59(1*
o Cassio Vitorri5HSUHVHQWDQWHGD6$3DXOLVWD&RQVWUXo}HVH&RPpUFLR
o Elmar Varjão5HSUHVHQWDQWHGD&RQVWUXWRUD2$6&RHVDH%DUERVD0HOOR

COMISSÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE EXAMINAR PROJETO DE LEI DE REFORMA CÓDIGO
PENAL (CTRCP)


x Dia 28 de fevereiro
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVVREUHRREMHWRGD&RPLVVmR
3DUWLFLSDQWHV
o Luiz Carlos Gonçalves;
o Miguel Reale Júnior.
x Dia 14 de março
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVVREUHRREMHWRGD&RPLVVmR
3DUWLFLSDQWHV
o Juarez Cirino dos Santos;
o Rogério Sanchez Cunha.
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x Dia 16 de abril
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVVREUH RVWHPDV&ULPHV&RQWUDR3DW ULP{QLR&ULPHV&RQWUDD3 URSULHGDGH,PDWHULDOH &ULPHV
&LEHUQpWLFRV
3DUWLFLSDQWHV
o Carlos Miguel Sobral ± 'HOHJDGRGD3ROtFLD)HGHUDO
o Melissa Blagitz de Abreu e Silva ± 3URFXUDGRUDGR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO
o Pedro Markun ± 0HPEURGD7UDQVSDUrQFLD+DFNHU
o Tulio Vianna ± 3URIHVVRUGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH0LQDV*HUDLV±8)0*
x Dia 21 de maio
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVVREUHRWHPD&ULPHV&RQWUDD3HVVRD
3DUWLFLSDQWHV
o Cláudio Lemos Fonteles ± &RRUGHQDGRUGD&RPLVVmR1DFLRQDOGD9HUGDGH
o Hélcio Maciel França Madeira ± 3URIHVVRUGD8QLYHUVLGDGHGH6mR3DXOR±863
COMISSÃO MISTA ESPECIAL COM A FINALIDADE DE ELABORAR PROPOSTA DE REGIMENTO
COMUM DO CONGRESSO NACIONAL (CMRRC)




x Dia 19 de março
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVVREUHRREMHWRGD&RPLVVmR
3DUWLFLSDQWHV
o Raimundo Carreiro – 0LQLVWURGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmR
x Dia 09 de abril
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVVREUHRREMHWRGD&RPLVVmR
3DUWLFLSDQWHV
o Cláudia Lyra do Nascimento – 6HFUHWiULD*HUDOGD0HVDGR6HQDGR)HGHUDO
COMISSÃO ESPECIAL INTERNA COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO
PERTINENTE À PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS NO BRASIL (CTLEGINC)




x Dia 04 de abril
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVVREUHRREMHWRGD&RPLVVmR
3DUWLFLSDQWHV
o Humberto de Azevedo Viana Filho±6HFUHWiULR1DFLRQDOGH'HIHVD&LYLO
o Adriano Krukoski Ferreira ± 7HQHQWHFRURQHOGR &R USRGH  %RPEHLURVG D%ULJ DGD0 LOLWDUGR 5L R
*UDQGHGR6XO
o Dayse Cavalcanti Duarte ±3URIHVVR UDGD8)3(H GRXWRUDHP (QJHQKDULD GH3URWHomRD ,QFrQGL RV
SHOD8QLYHUVLGDGHGH(GLQEXUJK
o José Tadeu da Silva ±3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR)HGHUDOGH(QJHQKDULDH$JURQRPLD±&21)($
x Dia 18 de abril
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVVREUHRREMHWRGD&RPLVVmR
3DUWLFLSDQWHV
o Cristina Villanova±'LUHWRUDG R'H SDUWDPHQWR GH3ROtWLFD 3URJUDPDVH 3URMHWR VGD 6HFUHWDULD
1DFLRQDOGH6HJXUDQoD3~EOLFDGR0LQLVWpULRGD-XVWLoD
o Adilson Antônio da Silva±0DMRUGR&RUSRGH%RPEHLURVGD3ROtFLD0LOLWDUGR(VWDGRGH6mR3DXOR
o José Carlos Riccardi Guimarães± 3UHVLGHQWHG D$VVR FLDomRGRV2IL FLDLVGD%ULJ DGD0LOLWDU±
$62)%0
o Helena Maria do Pojo Rego±5H SUHVHQWDQWHGR 6HUYLoR%UDVL OHLURGH$S RLRjV0L FURH 3HTXHQD V
(PSUHVDV±6(%5$(1DFLRQDO
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x Dia 25 de abril
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVVREUHRREMHWRGD&RPLVVmR
3DUWLFLSDQWHV
o Miguel Velasquez±3URPRWRUGH-XVWLoDGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR5LR*UDQGHGR6XO0356
o Ricardo Nerbas ±'LUHWRUGD&RQIHGHUDomR1DFLRQDOGDV3URILVV}HV/LEHUDLV±&13/
o Armando Henrique ±3UH VLGHQWHGD) HGHUDomR 1DFLRQDOGR V7 pFQLFRVGH6 HJXUDQoDG R7UDE DOKR ±
)(1$7(67
o Carlos Alberto Pauletto ±'LUHWR UG D&HQW UDOÒQLFDG RV7 UDEDOKDGRUHVG R5LR* UDQGHGR6XO± 
&8756
o Luiz Alcides Capoani ±3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR5HJLRQDOGH(QJHQKDULDH$JURQRPLDGR5LR*UDQGH
GR6XO±&5($56
o Clayton Faria Machado ±3UHVLGHQWHGR6LQGLFDWRGH+RWpLV%DUHVH5HVWDXUDQWHVGH%UDVtOLD
x Dia 16 de maio
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVVREUHRREMHWRGD&RPLVVmR
3DUWLFLSDQWHV
o Rodrigo Garrido Dias±5HSUHVHQWDQWH GD&RQIHGHUDomR1DFLRQDOGRV0XQLFtSLRV
o Carlos Helbingen Júnior ±&RPDQGDQWH*HUDOGR&RUSRGH%RPEHLURV0LOLWDUGH*RLiV

COMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A PROPOR SOLUÇÕES AO FINANCIAMENTO DO SISTEMA
DE SAÚDE NO BRASIL (CTRCP)


x Dia 11 de abril
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVVREUHRREMHWRGD&RPLVVmR
3DUWLFLSDQWHV
o Odorico Monteiro±6HFUHWiULRGH*HVWmR(VWUDWpJLFDGR0LQLVWpULRGD6D~GH
o Maria Socorro de Souza ±3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR1DFLRQDOGD6D~GH
o Ronald Ferreira ±&RQVHOKHLUR1DFLRQDOGH6D~GH
x Dia 18 de abril
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVVREUHRREMHWRGD&RPLVVmR
3DUWLFLSDQWHV
o Jurandi Frutuoso Silva±6HFUHWiULR([HFXWLYRGR&21$66
o Rodrigo Cesar Faleiros de Lacerda±6HFUHWiULR0XQLFLSDOGH6D~GHGH)RUPRVD*2HUHSUHVHQWDQWH
GR&21$6(06
x Dia 09 de maio
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVVREUHRREMHWRGD&RPLVVmR
3DUWLFLSDQWHV
o Luciana Mendes Santos Servo±5HSUHVHQWDQWHGR,QVWLWXWRGH3HVTXLVD(FRQ{PLFD$SOLFDGD,3($
o Eduardo Batista de Sá±5HSUHVHQWDQWHGR,QVWLWXWRGH3HVTXLVD(FRQ{PLFD$SOLFDGD,3($
x Dia 16 de maio
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVVREUHRREMHWRGD&RPLVVmR
3DUWLFLSDQWHV
o Ivone Evangelista Cabral±3UHVLGHQWHGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH(QIHUPDJHP±$%(Q
o Luziana Carvalho de Albuquerque Maranhão±9 LFHSUHVLGHQWHGR&RQ VHOKR)HGHUDOGH)LVLRWHUDSLD
H7HUDSLD2FXSDFLRQDO±&2)),72
o Tarcísio Pinto ±3UHVLGHQWHGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH2GRQWRORJLD±5HJLRQDO7DJXDWLQJD
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x Dia 23 de maio
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVVREUHRREMHWRGD&RPLVVmR
3DUWLFLSDQWHV
o André Longo Araújo de Melo±'LUHWRU3UHVLGHQWHGD$JrQFLD1DFLRQDOGH6D~GH6XSOHPHQWDU$16
o Sandro Leal Alves±*HUHQWH*HUDOGD)HGHUDomR1DFLRQDOGH6D~GH6XSOHPHQWDU
o Fausto Pereira dos Santos ±([SUHVLGHQWHGD$JrQFLD1DFLRQDOGH6D~GH6XSOHPHQWDU±$16
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A CRISE NA FEDERAÇÃO PARAENSE DE FUTEBOL
(CTEFPF)
x Dia 14 de maio
)LQDOLGDGH
([SRVLo}HVVREUHRREMHWRGD&RPLVVmR
3DUWLFLSDQWHV
o João Paulo da Silva Corrêa;
o Edilson da Silva Moraes. 



DILIGÊNCIAS
DILIGÊNCIAS REALIZADAS POR COMISSÕES TEMPORÁRIAS
&RPLVVmR([WHUQD7 UDQVSRVLomRH5H YLWDOL]DomRGR5LR6mR) UDQFLVFR
&7(5,26)5 



TOTAL

2



COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE TRANSPOSIÇÃO E
REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO (CTERIOSFR)


x Dias 07 e 08 de março nos estados de Pernambuco e Ceará
)LQDOLGDGH
9LVLWDDR(L[R1RUWHGDREUDGHWUDQVSRVLomRGR5LR6mR)UDQFLVFR
3DUWLFLSDQWHV
o Fernando Bezerra±0LQLVWURGD,QWHJUDomR1DFLRQDO

x Dia 19 de abril nos estados da Paraíba e Pernambuco
)LQDOLGDGH
9LVLWDDR7UHFKR/HVWHGDREUDGHWUDQVSRVLomRGR5LR6mR)UDQFLVFR
3DUWLFLSDQWHV
o Fernando Bezerra±0LQLVWURGD,QWHJUDomR1DFLRQDO
o Robson Botelho ±'LUHWRUGH5HFXUVRV+tGULFRVGR0LQLVWpULRGD,QWHJUDomR1DFLRQDO
o Luiz Cláudio de Freitas ±5HSUHVHQWDQWHGD&RQWURODGRULD*HUDOGD8QLmR
o Hugo Motta ±'HSXWDGR)HGHUDO
o Carlos Brandão ±'HSXWDGR)HGHUDO
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C.3 - Subsecretaria de Apoio às Comissões Mistas
Reuniões realizadas e Proposições apreciadas
01 a 31/05/2013
MEDIDAS PROVISÓRIAS EM TRAMITAÇÃO NA SSACM
MEDIDAS
PROVISÓRIAS

DATA DA PUBLICAÇÃO

599/2012

28/12/2012

600/2012

28/12/2012

601/2012

28/12/2012

603/2013

21/01/2013

605/2013

24/01/2013

606/2013

19/02/2013

607/2013

20/02/2013

608/2013

1º/03/2013

609/2013

08/03/2013

610/2013

04/04/2013

612/2013

04/04/2013

613/2013

08/05/2013

614/2013

15/05/2013

615/2013

20/05/2013

MATÉRIAS AGUARDANDO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO (art.11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN)

MEDIDAS
PROVISÓRIAS

DATA DA PUBLICAÇÃO

PRAZO

590/2012

30/11/2012

23/05/2013

591/2012

30/11/2012

24/05/2013

593/2012

06/12/2012

29/05/2013

595/2012

07/12/2012

31/05/2013

EMENDAS APRESENTADAS ÀS MEDIDAS PROVISÓRIAS
EMENDAS APRESENTADAS ÀS MEDIDAS PROVISÓRIAS
MEDIDAS PROVISÓRIAS

MPV 613/2013
MPV 614/2013
MPV 615/2013
TOTAL

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO

Até 14 de maio de 2013.
Até 21 de maio de 2013.
Até 27 de maio de 2013.

NÚMERO DE EMENDAS

93
146
104
343

959
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960
112
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES MISTAS DE MEDIDA PROVISÓRIA
REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES MISTAS,
POR MEDIDA PROVISÓRIA

MEDIDAS PROVISÓRIAS

MPV 599/2012

01

MPV 600/2012

01

MPV 601/2012

01

MPV 605/2013

01

MPV 606/2013

01

MPV 607/2013

01

MPV 608/2013

02

MPV 610/2013

01

MPV 612/2013

01

TOTAL

10

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 599/2012

07/05/2013 – 7ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 599, adotada em 28 de dezembro de 2012, que “dispõe sobre a
prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, com o objetivo de compensar perdas de arrecadação decorrentes da redução
das alíquotas nas operações e prestações interestaduais relativas ao Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação – ICMS, institui o Fundo de
Desenvolvimento Regional e dá outras providências”.
Resultado: Em 07.05.2013, foi lido o Relatório do Senador Walter Pinheiro e
concedida vista coletiva, nos termos do art. 132 do Regimento Interno do Senado
Federal, sendo a Reunião suspensa em seguida. Em 09.05.2013, o Relator apresenta
complementação de voto ao Relatório lido em 07.05.2013. É concedida vista
coletiva, nos termos do art. 132 do Regimento Interno do Senado Federal.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 600/2012

07/05/2013 – 5ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 600, adotada em 28 de dezembro de 2012, que “altera a Lei nº
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12.409, de 25 de maio de 2011; a Medida Provisória nº 581, de 20 de setembro de 2012,
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; altera as Leis no 12.462, de 4 de agosto de 2011, e nº 8.399, de 7 de janeiro de
1992; altera a Medida Provisória nº 12.096, de 24 de novembro de 2009; altera a Lei nº
12.663, de 5 de junho de 2012; e dá outras providências”.
Resultado: Em 07.05.2013 é iniciada a Reunião. Em 08.08.2013 é reaberta a Reunião
e aprovado Requerimento nº 2-MPV600/2012. Aprovado o Relatório do Deputado
Lucio Vieira Lima, que passa a constituir o Parecer da Comissão que conclui pela
relevância e urgência, constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa da
Medida Provisória nº 600, de 2012, e de todas as emendas apresentadas, pela
compatibilidade e adequação orçamentária e financeira da Medida Provisória nº
600, de 2012, e das emendas nºs 10, 12, 17, 18, 22, 24 e 27, pela não implicação em
matéria financeira ou orçamentária das emendas nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11,
14, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 26 e 28, pela incompatibilidade e inadequação
orçamentária e financeira das emendas nºs 09, 13 e 15, ficando o exame de mérito
prejudicado em relação a estas últimas. No mérito, votamos pela aprovação da
Medida Provisória nº 600, de 2012, e da emenda nº 21, com a rejeição das demais
emendas, tudo nos termos do Projeto de Lei de Conversão apresentado.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 601/2012

07/05/2013 – 6ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 601, adotada em 28 de dezembro de 2012, que “altera as Leis nº
12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – Reintegra, e para desonerar a
folha de pagamentos dos setores da construção civil e varejista; nº 11.774, de 17 de
setembro de 2008, que reduz as alíquotas das contribuições de que tratam os incisos I e
III do caput do art.22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; nº 10.931, de 2 de agosto
de 2004, que dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias; nº
12.431, de 24 de junho de 2011; e nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, para permitir às
pessoas jurídicas da rede de arrecadação de receitas federais deduzir o valor da
remuneração dos serviços de arrecadação da base de cálculo da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins; e dá outras providências”.
Resultado: Em 07.05.2013, é lido o Relatório do Senador Armando Monteiro, Relator
da matéria, e concedida vista coletiva, nos termos do art. 132 do Regimento Interno
do Senado Federal, sendo a reunião suspensa em seguida. Em 08.05.2013, é
reaberta a Reunião e aprovado o Relatório, que passa a constituir parecer da
Comissão, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da Medida
Provisória, bem como pelo atendimento dos pressupostos de relevância e urgência
e pela adequação financeira e orçamentária. No mérito, o voto é pela aprovação da
Medida Provisória nº 601, de 2012, e pela aprovação integral ou parcial das
Emendas nºs 2, 7, 13, 17, 29, 30, 31, 37, 42, 47, 51, 52, 71, 73, 74, 80, 83, 92, 94, 97,
100, 110, 113, 116, 118, na forma de Projeto de Lei de Conversão, e pela rejeição das
demais emendas.
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 605/2013

15/05/2013 – 6ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 605, adotada em 24 de janeiro de 2013, que “altera a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, na parte em que cria a Conta de Desenvolvimento
Energético e estabelece seus objetivos”.
Resultado: Aprovado relatório do Deputado Alexandre Santos, que passa a
constituir
Parecer
da
Comissão,
concluindo
pela
admissibilidade,
constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e adequação orçamentária
e financeira da Medida Provisória nº 605, de 2013, bem como das emendas
apresentadas. No mérito, pela aprovação da MPV nº 605, de 2013, e das Emendas
nºs 9, 10, 17, 26 e 27, assim como pela aprovação parcial da emenda nº 23, na forma
do Projeto de Lei de Conversão, e pela rejeição das demais emendas.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 606/2013

15/05/2013 – 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 606, adotada em 18 de fevereiro de 2013, que “Altera as Leis nº
12.096, de 24 de novembro de 2009, para autorizar a concessão de subvenção
econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, em
projetos de infraestrutura logística direcionados a obras de rodovias e ferrovias objeto de
concessão pelo Governo federal, nº 6.704, de 26 de outubro de 1979, que dispõe sobre o
Seguro de Crédito à Exportação, e nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que institui o
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec, para autorizar a
oferta de cursos técnicos de nível médio por instituições privadas de ensino superior; e dá
outras providências”.
Resultado: Aprovado o relatório do Senador José Pimentel, que passa a constituir
Parecer da Comissão, concluindo pela constitucionalidade, juridicidade e adequada
técnica legislativa, bem como pelo atendimento dos pressupostos de relevância e
urgência e pela adequação financeira e orçamentária da Medida Provisória nº 606,
de 2013; no mérito, pela aprovação da Medida Provisória, pela aprovação integral
da Emenda nº 37, na forma do Projeto de Lei Conversão apresentado, pela rejeição
das emendas nºs 1, 2, 18, 19, 22, 25 a 28, 33, 38, 39 e 45 e pela prejudicialidade das
demais emendas.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 607/2013

21/05/2013 - 3ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 607, adotada em 19 de fevereiro de 2013, que “Altera a Lei nº
10.836, de 9 de janeiro de 2004, para modificar o Benefício para Superação da Extrema
Pobreza”.
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Resultado: Aprovado Requerimento nº 3-MPV607/2013 de dispensa de Audiência
Pública. Aprovado Relatório do Deputado Assis Carvalho, que passa a constituir
Parecer da Comissão, concluindo pela prejudicialidade da Medida Provisória nº 607,
de 2013, bem como das emendas a ela apresentadas, e pelo envio da matéria à
Câmara dos Deputados, nos termos do § 8º do art. 62 da Constituição Federal.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 608/2013

22/05/2013 - 4ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 608, adotada em 28 de fevereiro de 2013, que “Dispõe sobre
crédito presumido apurado com base em créditos decorrentes de diferenças temporárias
oriundos de provisões para créditos de liquidação duvidosa nas condições que estabelece
e dispõe sobre os títulos de crédito e instrumentos emitidos por instituições financeiras e
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, para
composição de seu patrimônio de referência, e altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de
2010”.
Resultado: Realizada a Reunião, a Presidência comunica que o Relatório será
apreciado na próxima terça-feira, dia 28.
28/05/2013 - 5ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 608, adotada em 28 de fevereiro de 2013, que “Dispõe sobre
crédito presumido apurado com base em créditos decorrentes de diferenças temporárias
oriundos de provisões para créditos de liquidação duvidosa nas condições que estabelece
e dispõe sobre os títulos de crédito e instrumentos emitidos por instituições financeiras e
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, para
composição de seu patrimônio de referência, e altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de
2010”.
Resultado: Realizada a Reunião, o Presidente em exercício, Senador José Pimentel,
comunica que o Relatório será apreciado na próxima terça-feira, dia 3 de junho de
2013.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 610/2013

15/05/2013 – 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 610, adotada em 4 de Abril de 2013, que “Amplia o valor do
Benefício Garantia-Safra para a safra de 2011/2012, amplia o Auxílio Emergencial
Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004, relativo aos
desastres ocorridos em 2012, autoriza a distribuição de milho para venda a pequenos
criadores, nos termos que especifica, altera as Leis nº 12.249, de 11 de junho de 2010 e
nº 12.716, de 21 de setembro de 2012, e dá outras providências.”.
Resultado: Instalada a Comissão, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, respectivamente, Deputado Ilário Marques e Senador Eduardo Amorim, e
designados Relator e Relator Revisor, respectivamente, Senador Eunício Oliveira e
Deputado Paulão.
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 612/2013

15/05/2013 – 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 612, adotada em 4 de Abril de 2013, que “Reestrutura o modelo
jurídico de organização dos recintos aduaneiros de zona secundária, altera a Lei nº
10.865, de 30 de abril de 2004, e a Medida Provisória nº 601, de 28 de dezembro de
2012; reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
incidentes sobre as indenizações a que se refere a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de
2013; altera a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, para dispor sobre multa
pecuniária pelo descumprimento do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores – INOVAR-AUTO; e dá
outras providências.”.
Resultado: Instalada a Comissão, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, respectivamente, Senador Ricardo Ferraço e Deputado Vicente Candido,
e designados Relator e Relator Revisor, respectivamente, Deputado Alfredo Kaefer
e Senador Waldemir Moka.

PARECERES APROVADOS PELAS COMISSÕES MISTAS
RELATÓRIOS APROVADOS NA COMISSÃO
MEDIDA PROVISÓRIA

600/2013

01

601/2013

01

605/2013

01

606/2013

01

607/2013

01

TOTAL
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RELATÓRIO ACUMULADO NO PERÍODO DE 02/02 A 31/05/2013
REUNIÕES
REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES MISTAS, POR MEDIDA PROVISÓRIA
MPV 582/2012

01

MPV 586/2012

01

MPV 587/2012

01

MPV 589/2012

02

MPV 590/2012

02

MPV 591/2012

02

MPV 592/2012

05

MPV 593/2012

05

MPV 594/2012

02

MPV 595/2012

11

MPV 597/2012

05

MPV 599/2012

07

MPV 600/2012

05

MPV 601/2012

06

MPV 602/2012

02

MPV 603/2013

02

MPV 605/2013

06

MPV 606/2013

02

MPV 607/2013

03

MPV 608/2013

05

MPV 609/2013

03

MPV 610/2013

01

MPV 612/2013

01

TOTAL ACUMULADO

80
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS COMISSÕES MISTAS, POR MEDIDA PROVISÓRIA

Medida Provisória nº 592, de 2012

2

Medida Provisória nº 593, de 2012

1

Medida Provisória nº 595, de 2012

7

Medida Provisória nº 597, de 2012

2

Medida Provisória nº 599, de 2012

3

Medida Provisória nº 600, de 2012

1

Medida Provisória nº 601, de 2012

3

Medida Provisória nº 605, de 2013

3

Medida Provisória nº 608, de 2013

1

Medida Provisória nº 609, de 2013

1

TOTAL ACUMULADO

24

PARECERES APROVADOS

FEVEREIRO/2013

01

MARÇO/2013

03

ABRIL/2013

07

MAIO/2013

05

TOTAL ACUMULADO

16
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JunhoDE
de 2013
2013
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EMENDAS APRESENTADAS ÀS MEDIDAS PROVISÓRIAS
EMENDAS APRESENTADAS ÀS MEDIDAS PROVISÓRIAS
MPV 597/2012

36

MPV 599/2012

218

MPV 600/2012

28

MPV 601/2012

124

MPV 602/2012

8

MPV 603/2013

26

MPV 605/2013

37

MPV 606/2013

53

MPV 607/2013

20

MPV 608/2013

28

MPV 609/2013

128

MPV 610/2013

119

MPV 612/2013

220

MPV 613/2013

93

MPV 614/2013

146

MPV 615/2013

104

TOTAL ACUMULADO

1388
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D – ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO PROCESSO
LEGISLATIVO
Atendimentos realizados 01 a 31/05/2013
Pedidos de Acesso a Informações (art. 30, III, da Lei 12.527)
Solicitações

Quantidade

Atendidas

73

Indeferidas

2
75

Total

Pedidos de Acesso a Informações (por meio de resposta)
Tipo de Canal

Quantidade

Telefone

45

E-mail

28

Presencial

0

Carta

0

Aguardando resposta

0

Total

73
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Pedidos de Acesso a Informações (por Assunto)
Atendimentos por Categorias
Informações sobre tramitação de proposições específicas
Solicitações de listagem de proposições
Solicitação de peças legislativas (pareceres, avulsos, atas etc)
Identificação de proposições
Dúvidas gerais de processo legislativo

Quantidade

24
4
11
7
13

Dúvidas e reclamações relativas ao uso de ferramentas do sítio do Senado

3

Dúvidas sobre sessões e calendário do Senado

4

Outras

9

Total

75
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Atendimentos realizados 01/01/2013 a 31/05/2013 - Consolidado
Pedidos de Acesso a Informações (art. 30, III, da Lei 12.527)
Solicitações

Quantidade

Atendidas

370

Indeferidas

7
377

Total

Pedidos de Acesso a Informações (por meio de resposta)
Tipo de Canal

Quantidade

Telefone

238

E-mail

128

Presencial

2

Carta

2

Aguardando resposta

0

Total

370
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2013
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Pedidos de Acesso a Informações (por Assunto)
Atendimentos por Categorias
Informações sobre tramitação de proposições específicas

Quantidade

122

Solicitações de listagem de proposições

22

Solicitação de peças legislativas (pareceres, avulsos, atas etc)

57

Identificação de proposições

34

Dúvidas gerais de processo legislativo

52

Dúvidas e reclamações relativas ao uso de ferramentas do sítio do Senado

16

Dúvidas sobre sessões e calendário do Senado

24

Outras

43

Total

370
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972
124
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E – OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL
Atendimentos realizados
01 a 30/05/2013
MENSAGENS CLASSIFICADAS POR REGIÃO

SUDESTE

101

NORDESTE

50

SUL

34

CENTRO-OESTE

26

NORTE

13

NÃO INFORMADO

9

TOTAL

233

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR ESCOLARIDADE
ENSINO SUPERIOR

101

ENSINO MÉDIO

74

PÓS-GRADUAÇÃO

42

ENSINO FUNDAMENTAL

11

NÃO ALFABETIZADO

1

NÃO INFORMADO

4

TOTAL

233

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR GÊNERO
MASCULINO

145

FEMININO

85

NÃO INFORMADO

3

TOTAL

233
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MENSAGENS CLASSIFICADAS POR FAIXA ETÁRIA
ATÉ 19 DE 20 A DE 30 A DE 40 A DE 50 A
ANOS 29 ANOS 39 ANOS 49 ANOS 59 ANOS

TEMA

MAIS DE
60 ANOS

NÃO
TOTAL
INFORMADO

ATUAÇÃO
PARLAMENTAR

2

12

7

15

17

14

3

70

GESTÃO
ADMINISTRATIVA

2

16

9

8

12

3

0

50

SEGURANÇA
PÚBLICA

0

1

3

8

4

5

1

22

SEGURIDADE
SOCIAL E
PREVIDÊNCIA

0

0

1

0

2

4

0

7

FORA DA
COMPETÊNCIA

0

6

4

6

6

12

0

34

OUTROS

0

6

12

12

17

3

0

50

TOTAL

4

41

36

49

58

41

4

233

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR TIPO DE ABORDAGEM
SOLICITAÇÃO

85

RECLAMAÇÃO

68

CRÍTICA

26

SUGESTÃO

16

NÃO CLASSIFICADA

33

ELOGIO

4

DENÚNCIA

1

TOTAL

233
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Atendimentos realizados
01/01/2013 a 30/05/2013
MENSAGENS CLASSIFICADAS POR REGIÃO

SUDESTE

608

NORDESTE

217

SUL

155

CENTRO-OESTE

146

NORTE

36

NÃO INFORMADO

10

TOTAL

1172

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR ESCOLARIDADE
ENSINO SUPERIOR

530

ENSINO MÉDIO

339

PÓS-GRADUAÇÃO

235

ENSINO FUNDAMENTAL

57

NÃO ALFABETIZADO

4

NÃO INFORMADO

7

TOTAL

1172

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR GÊNERO
MASCULINO

800

FEMENINO

368

NÃO INFORMADO

4

TOTAL

1172
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MENSAGENS CLASSIFICADAS POR FAIXA ETÁRIA
ATÉ 19 DE 20 A DE 30 A DE 40 A DE 50 A
ANOS 29 ANOS 39 ANOS 49 ANOS 59 ANOS

TEMA

MAIS DE
60 ANOS

NÃO
TOTAL
INFORMADO

ATUAÇÃO
PARLAMENTAR

8

52

78

88

101

73

3

403

GESTÃO
ADMINISTRATIVA

19

58

51

39

33

11

0

211

SEGURANÇA
PÚBLICA

5

19

24

31

17

16

1

113

OUVIDORIA

1

2

12

12

11

10

0

48

FORA DA
COMPETÊNCIA

2

22

34

38

36

29

2

163

OUTROS

4

32

53

62

60

22

1

234

TOTAL

39

185

252

270

258

161

7

1172

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR TIPO DE ABORDAGEM
CRÍTICA

405

SOLICITAÇÃO

404

RECLAMAÇÃO

174

SUGESTÃO

84

ELOGIO

20

DENÚNCIA

10

NÃO CLASSIFICADA

75

TOTAL

1172
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977
129

31726 Sábado 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 1º

31727

31728 Sábado 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 1º

31729

31730 Sábado 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 1º

31731

31732 Sábado 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 1º

31733

31734 Sábado 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 1º

31735

31736 Sábado 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 1º

31737

31738 Sábado 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 1º

31739

31740 Sábado 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 1º

31741

31742 Sábado 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 1º

31743

31744 Sábado 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 1º

31745

31746 Sábado 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 1º

31747

31748 Sábado 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 1º

31749

31750 Sábado 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 1º

31751

31752 Sábado 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 1º

31753

31754 Sábado 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 1º

31755

31756 Sábado 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013
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