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Ata da 86ª Sessão, Não Deliberativa,
em 3 de junho de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Paulo Paim, Acir Gurgacz,
Ataídes Oliveira e Eduardo Suplicy
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 4 minutos e
encerra-se às 17 horas e 38 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Há número regimental. Declaro aberta
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência recebeu, da Câmara
dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs
107 a 119, de 2013, em conformidade com o inciso III
do art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
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Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo n° 120,
de 2013 (n° 417/2011, na Câmara dos Deputados) que
aprova o texto da Decisão CMC n° 63, de 2010, Alto
Representante-Geral do Mercosul, aprovada na XL
Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum,
realizada em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 16
de dezembro de 2010.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O Projeto de Decreto Legislativo n°
120, de 2013, vai à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão o
prazo de 15 dias úteis para opinar sobre as matérias,
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prorrogável por igual período, nos termos do art. 376,
III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – O Senado Federal recebeu, da Câmara dos
Deputados, os seguintes Projetos de Lei da Câmara:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência comunica ao Plenário que,
nos termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento
Interno, os Projetos de Lei da Câmara n°s 33, 34 e
36, de 2013, serão apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, podendo receber emendas
perante a primeira ou única comissão do despacho
pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122,
II, c, da referida Norma Interna.

75

Junho de 2013

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara
nº 35, de 2013 (nº 6.472/2009, na Casa de origem),
de iniciativa da Presidência da República, que altera
a Lei nº 11.145, de 26 de julho de 2005, que institui a
Fundação Universidade Federal do ABC – UFABC, e
dá outras providências.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O Projeto de Lei da Câmara nº 35,
de 2013, vai às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; e de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu o Aviso nº 12, de 2013-CN (nº 629-Seses-TCU-Plenário/2013, na origem), do Presidente do
Tribunal de Contas da União, que Encaminha ao Congresso Nacional, conforme dispõe o art. 71, inciso I, da
Constituição Federal, o Relatório e sua síntese sobre
as Contas da Presidente da República referentes ao
exercício de 2012, acompanhados das Declarações
de Voto dos Ministros e do Parecer Prévio conclusivo,
acompanhado das Contas do Governo Federal (Mensagem nº 25/2013-CN – nº 117, de 2013, na origem),
e as dos seguintes Órgãos:
– Tribunal Superior do Trabalho (Ofício nº 12, de
2013-CN – n° 117, de 2013, na origem);
– Conselho Nacional de Justiça (Ofício nº 13, de
2013-CN – nº 68, de 2013, na origem);
– Superior Tribunal Militar (Ofício nº 14, de 2013CN – nº 104, de 2013, na origem); e
– Superior Tribunal de Justiça (Ofício nº 15, de
2013-CN – nº 302, de 2013, na origem).
Nos termos do art. 116 da Resolução nº 1, de
2006-CN, a Presidência estabelece o seguinte calendário para a tramitação das contas:
Leitura: 3-6-2013
Até 13/7 prazo para apresentação, publicação e distribuição na Comissão, do relatório
e do projeto de decreto legislativo, a partir do
recebimento do parecer prévio;
Até 11/8 prazo para apresentação de emendas ao relatório e ao projeto apresentado, a
partir do término do prazo anterior;
Até 26/8 prazo para apresentação do relatório
às emendas apresentadas, a partir do término
do prazo anterior;

JUNHO DE31937
2013

Terça-feira 04

Até 2/9 prazo para discussão e votação do
relatório e do projeto de decreto legislativo, a
partir do término do prazo anterior;
Até 7/9 prazo para encaminhamento do parecer à Mesa do Congresso Nacional, a partir
do término do prazo anterior;
Até 10/9 prazo para sistematização das decisões do Plenário do Congresso Nacional e
geração dos autógrafos, a partir da aprovação
do parecer pelo Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O Aviso do Congresso Nacional nº
12, de 2013 será publicado em suplemento ao Diário
do Senado Federal de 4 de junho do corrente.
À Secretaria de Expediente, para comunicação à
Câmara dos Deputados e posterior envio das matérias
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização – CMO.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência comunica ao Plenário que
recebeu os Relatórios de Gestão Fiscal, referentes ao
primeiro quadrimestre de 2013, dos seguintes Órgãos:
– Governo Federal: Mensagem nº 41, de 2013CN (nº 211/2013, na origem);
– Tribunal de Contas da União: Aviso nº 14, de
2013-CN (nº 1.080/2013, na origem);
– Ministério Público da União e Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios: Ofício nº 18, de
2013-CN (nº 719/2013, na origem);
– Câmara dos Deputados: Ofício nº 19, de 2013CN (nº 1.301/2013, na origem);
– Conselho Nacional de Justiça: Ofício nº 20, de
2013-CN (nº 111/2013, na origem);
– Tribunal Superior do Trabalho: Ofício nº 21, de
2013-CN (nº 280/2013, na origem); e
– Conselho da Justiça Federal: Ofício nº 22, de
2013-CN (nº 2.631/2013, na origem).
São os seguintes os Expedientes:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Nos termos do art. 120 da Resolução
nº 1, de 2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário de tramitação das matérias:
Leitura: 3-6-2013
até 8/6 prazo para publicação e distribuição
dos avulsos da matéria;
até 23/6 prazo para apresentação de relatório;
até 28/6 prazo para apresentação de emendas ao relatório; e
até 5/7 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do
Congresso Nacional.
As matérias serão publicadas no Diário do Senado Federal de 4 de junho do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República, nos termos do
art. 15 da Lei nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012, a
Mensagem nº 42, de 2013-CN (nº 213/2013, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual para o período
2012/2015, ano base 2012.
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Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:
Leitura: 3-6-2013
Até 8/6 Prazo para publicação e distribuição
dos avulsos da matéria;
Até 23/6 Prazo para apresentação de relatório;
Até 28/6 Prazo para apresentação de emendas ao relatório; e
até 5/7 Prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do
Congresso Nacional.
A matéria será publicada em suplemento ao Diário
do Senado Federal de 4 de junho do corrente.
A mensagem vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República, nos termos do
art. 113 da Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012, a
Mensagem nº 43, de 2013-CN (nº 214/2013, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional o relatório de avaliação do cumprimento da meta do superávit
primário, referente ao primeiro quadrimestre de 2013.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Nos termos do art. 120 da Resolução
nº 1, de 2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para tramitação da matéria:
Leitura: 3-6-2013
até 8/6 prazo para publicação e distribuição
dos avulsos da matéria;
até 23/6 prazo para apresentação de relatório;
até 28/6 prazo para apresentação de emendas ao relatório; e
até 5/7 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do
Congresso Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 4 de junho do corrente.
A mensagem vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência recebeu o Aviso nº 27,
de 2013 (nº 65/2013, na origem), do Banco Central do
Brasil, que encaminha, em atendimento ao disposto
na Lei nº 9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões do real referentes ao mês de abril de 2013, as
razões delas determinantes e a posição das reservas
internacionais a elas vinculadas.
É o seguinte o Aviso:
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AVISO Nº 27, DE 2013
Aviso nº 65/2013-BCB
Brasília, 24 de maio de 2013
Assunto: Demonstrativo das emissões do Real
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069, de
29 de junho de 1995, que estabeleceu as condições
para emissão do Real, a fórmula de apuração das emissões realizadas e as bases para o acompanhamento e
controle monetário, encaminho a Vossa Excelência o
anexo demonstrativo das emissões referentes ao mês
de abril de 2013, as razões delas determinantes e a
posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
Atenciosamente, – Alexandre Antonio Tombini,
Presidente.
Anexo: 1 documento; 12 pág.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – O Aviso nº 27, de 2013, vai à Comissão
de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência recebeu do Presidente do
Tribunal de Contas da União o Aviso nº 13, de 2013CN (nº 1059-GP/TCU, na origem), encaminhando ao
Congresso Nacional, nos termos do § 4º do artigo 71
da Constituição Federal, o Relatório das Atividades
do Tribunal de Contas da União, referente ao primeiro
trimestre de 2013.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Nos termos do art. 120 da Resolução
nº 1, de 2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para tramitação da matéria:
Leitura: 3-6-2013
até 8/6/2013 prazo para publicação e distribuição dos avulsos da matéria;
até 23/6/2013 prazo para apresentação de
relatório;
até 28/6/2013 prazo para apresentação de
emendas ao relatório; e
até 5/7/2013 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e
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encaminhamento do parecer da CMO à Mesa
do Congresso Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 4 de junho do corrente.
O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência recebeu o Aviso n° 28,
de 2013 (n° 1.060/2013, na origem), do Tribunal de
Contas da União, que encaminha Relatório de suas
Atividades, referente ao 1º trimestre de 2013.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – O Aviso n° 28, de 2013, vai à Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência recebeu o Aviso n°
29, de 2013 (n° 164/2013, na origem), do Ministro de
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Estado da Fazenda, encaminhando o relatório com as
características das operações de crédito analisadas
no âmbito daquela Pasta, no mês de abril de 2013, as
tabelas demonstrativas da Dívida Consolidada Líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
É o seguinte o Aviso:
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32209
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32210 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
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Junho de 2013
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32211
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32212 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

353

Junho de 2013

354
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32213
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32214 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

355

Junho de 2013

356

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32215
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32216 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

357

Junho de 2013

358

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32217
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32218 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

359

Junho de 2013

360

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32219
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32220 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

361

Junho de 2013

362

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32221
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32222 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

363

Junho de 2013

364

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32223
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32224 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

365

Junho de 2013

366

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32225
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32226 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

367

Junho de 2013

368

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32227
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32228 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

369

Junho de 2013

370

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32229
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32230 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

371

Junho de 2013

372

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32231
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32232 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

373

Junho de 2013

374

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32233
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32234 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

375

Junho de 2013

376

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32235
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32236 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

377

Junho de 2013

378

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32237
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32238 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

379

Junho de 2013

380

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32239
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32240 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

381

Junho de 2013

382

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32241
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32242 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

383

Junho de 2013

384

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32243
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32244 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

385

Junho de 2013

386

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32245
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32246 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

387

Junho de 2013

388

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32247
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32248 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

389

Junho de 2013

390

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32249
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32250 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

391

Junho de 2013

392

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32251
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32252 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

393

Junho de 2013

394

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32253
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32254 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

395

Junho de 2013

396

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32255
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32256 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

397

Junho de 2013

398

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32257
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32258 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

399

Junho de 2013

400

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32259
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32260 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

401

Junho de 2013

402

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32261
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32262 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

403

Junho de 2013

404

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32263
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32264 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

405

Junho de 2013

406

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32265
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32266 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

407

Junho de 2013

408

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32267
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32268 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

409

Junho de 2013

410

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32269
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32270 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

411

Junho de 2013

412
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32271
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32272 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – O Aviso n° 29, de 2013, vai à Comissão
de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu o seguinte
Aviso do Ministro de Estado da Fazenda:
– N° 166, de 27 de maio de 2013, em resposta
ao Requerimento n° 1.097, de 2012, de informações, de autoria do Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu o Aviso
n° 171, de 27 de maio de 2013, do Ministro de Estado
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da Fazenda, em resposta ao Requerimento n° 1.110,
de 2012, de informações, de autoria do Senador Jayme Campos.
Uma cópia das informações foi encaminhada ao
Requerente e outra foi juntada ao processado do Projeto de Lei do Senado n° 266, de 2012, que retorna à
Comissão de Assuntos Sociais para prosseguimento
da tramitação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu os seguintes Ofícios com indicações de nomes para compor o
Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com
o disposto do art. 103-B da Constituição Federal:
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JUNHO DE32273
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32274 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
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Junho de 2013
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32275
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32276 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

417

Junho de 2013

418

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32277
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32278 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

419

Junho de 2013
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32279
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32280 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

421

Junho de 2013

422
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32281
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32282 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

423

Junho de 2013

424

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32283
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32284 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

425

Junho de 2013

426

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32285
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32286 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

427

Junho de 2013

428

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32287
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32288 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

429

Junho de 2013

430

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32289
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32290 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

431

Junho de 2013

432

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32291
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32292 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

433

Junho de 2013

434

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32293
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32294 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

435

Junho de 2013

436

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32295
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32296 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

437

Junho de 2013

438

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32297
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32298 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

439

Junho de 2013

440
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32299
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32300 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

441

Junho de 2013

442

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32301
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32302 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

443

Junho de 2013

444

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32303
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32304 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

445

Junho de 2013

446

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32305
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32306 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

447

Junho de 2013

448

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32307
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32308 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

449

Junho de 2013

450

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32309
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32310 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

451

Junho de 2013

452

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32311
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32312 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

453

Junho de 2013

454

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32313
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32314 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

455

Junho de 2013

456

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32315
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32316 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

457

Junho de 2013

458

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32317
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32318 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

459

Junho de 2013

460

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32319
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32320 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

461

Junho de 2013

462

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32321
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32322 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

463

Junho de 2013

464

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32323
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32324 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

465

Junho de 2013

466

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32325
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32326 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

467

Junho de 2013

468

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32327
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32328 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

469

Junho de 2013

470

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32329
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32330 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

471

Junho de 2013

472

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32331
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32332 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

473

Junho de 2013

474

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32333
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32334 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

475

Junho de 2013

476

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32335
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32336 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

477

Junho de 2013

478

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32337
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32338 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

479

Junho de 2013

480

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32339
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32340 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

481

Junho de 2013

482

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32341
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32342 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

483

Junho de 2013

484

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32343
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32344 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

485

Junho de 2013

486

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32345
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32346 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

487

Junho de 2013

488

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32347
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32348 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

489

Junho de 2013

490

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE32349
2013

Terça-feira 04

JUNHO DE 2013

32350 Terça-feira 04

ANAIS
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – As matérias vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 213, DE 2013
Acrescenta artigo a Lei nº 10.683, de maio
de 2003, que “Dispõe sobre a organização
da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências” para instituir condições para a assunção de cargos
e função no Poder Executivo.
O Congresso Nacional decreta:
Art.1º. A Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 57-A. È vedada a nomeação e a assunção
ao cargo de Ministro de Estado ao cidadão que:
I – detentor de mandato eletivo haja perdido o
respectivo cargo ou mandato por infringência
a dispositivo da Constituição Federal, a dispositivos equivalentes das Constituições Estaduais e das Leis Orgânicas dos Municípios e do
Distrito Federal, nos oito anos subseqüentes
a data da perda do cargo ou mandato;
II – detentor de mandato eletivo renunciou a seu
mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura
de processo por infringência a dispositivo da
Constituição Federal, da Constituição Estadual,
da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei
Orgânica do Município pelo prazo de 8 (oito)
anos subsequentes a respectiva renúncia;
III – foi condenado à suspensão dos direitos
políticos, em decisão transitada em julgado
ou proferida por órgão judicial colegiado, por
ato doloso de improbidade administrativa que
importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o
trânsito em julgado até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena;
IV – foi excluído do exercício da profissão,
por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração
ético-profissional, pelo prazo de 8 (oito) anos
a contar da exclusão.
V – foi condenado, em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de ter desfeito ou simulado
desfazer vínculo conjugal ou de união estável
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para evitar caracterização de inelegibilidade,
pelo prazo de 8 (oito) anos após a decisão que
reconhecer a fraude;
VI – foi demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial,
pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão;
VII – pessoa física e dirigente de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais
tidas por ilegais por decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão colegiado da
Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos
após a decisão;
VIII – seja magistrado ou membro do Ministério
Público que foi aposentado compulsoriamente
por decisão sancionatória, que tenha perdido
o cargo por sentença ou que tenha pedido
exoneração ou aposentadoria voluntária na
pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos;
IX – tenha sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:
a) contra a economia popular, a fé pública, a
administração pública e o patrimônio público;
b) contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na
lei que regula a falência;
c) contra o meio ambiente e a saúde pública;
d) eleitorais, para os quais a lei comine pena
privativa de liberdade;
e) de abuso de autoridade, nos casos em que
houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública;
f) de lavagem ou ocultação de bens, direitos
e valores;
g) de tráfico de entorpecentes e drogas afins,
racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
h) de redução à condição análoga à de escravo;
i) contra a vida e a dignidade sexual; e
j) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
X – for declarado indigno do oficialato, ou com
ele incompatível, pelo prazo de 8 (oito) anos
a contar da declaração;
XI – tiver suas contas relativas ao exercício de
cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso
de improbidade administrativa, e por decisão
irrecorrível do órgão competente pelo prazo
de 8 (oito) anos, contados a partir da data da
decisão;
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XII – detentor de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder
econômico ou político, que forem condenados
em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, pelo prazo de 8
(oito) anos seguintes ao da data da decisão;
XIII – em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação
judicial ou extrajudicial, haja exercido, nos 12
(doze) meses anteriores à assunção a função
público, cargo ou função de direção, administração ou representação;
XIV – for condenado em decisão transitada
em julgado ou proferida por órgão colegiado
da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por
captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha
ou por conduta vedada aos agentes públicos
em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo
de 8 (oito) anos a contar da data da decisão;
Parágrafo único. As mesmas condições e vedações previstas no caput deste artigo aplicam-se à nomeação para os cargos que tenham
status idêntico ou equiparado ao Ministro de
Estado, bem como para os chefes dos órgãos
de assessoramento direto, civil e militar, da
Presidência da República; o chefe do órgão
de assessoramento de informações da Presidência da República; os Presidentes, Diretores
e Superintendentes de autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista e
fundações públicas e as mantidas pelo poder
público; os Interventores Federais; o Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal; os
Secretários-Gerais, os Secretários-Executivos,
os Secretários Nacionais, Secretário Especiais,
os Secretários Federais dos Ministérios e as
pessoas que ocupem cargos equivalentes;
ocupante de cargo de natureza especial; conselheiro membro de órgão, conselho, comissão
ou comitê de caráter executivo, deliberativo,
consultivo ou de assessoramento superior,
titulares dos demais órgãos da administração direta e indireta, de dirigentes sujeitos a
aprovação pelo Senado Federal, e também
ao provimento de cargo e função de direção,
chefia e assessoramento superior, efetivo ou
de livre provimento.”
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
A ética começa em casa. O cidadão tem que
exercitá-la, exigi-la em todas as suas relações com a
sociedade. No seu trabalho, na sua casa, família, clube,
no seu dia-a-dia mais trivial. Desde suas interações mais
singelas, como num estacionamento ou numa fila, até
nas relações mais complexas e de grande repercussão, o princípio ético tem que ser sempre observado.
Não se lesa o Estado ou o patrimônio público, assim
como o bem ou o direito alheio. O certo não é levar
vantagem e, sim, ser correto em tudo.
A Lei da Ficha Limpa, uma antiga aspiração, agora já é uma realidade para a classe política elegível.
Nas eleições de 2010, pela primeira vez, houve
uma seleção com relação aos candidatos a prefeito e
a vereador. Milhares foram rejeitados nas convenções
dos seus partidos, vetados pelos juízes eleitorais, e
muitos outros retiraram suas candidaturas sabendo
que, se participassem do pleito, seriam naturalmente
impugnados na Justiça Eleitoral.
Aquilo que se cobrava, o apelo que se fazia no
sentido da seleção de candidatos, de quem tivesse
um passado inescrupuloso não fosse candidato, agora não é necessário. A lei aí está para ser aplicada,
e foi. Por isso sua importância para a história política
de nosso país.
O Congresso nacional votou a Lei da Ficha Limpa pressionado pela sociedade, principalmente, pela
juventude. Em Brasília, os jovens de diversas entidades de combate à corrupção organizaram uma corrida
em que mais de mil pessoas estiveram presentes, num
movimento de solidariedade à dignidade e à honra.
Nesse mesmo sentido, o Ministro-Chefe da Controladoria Geral da União (CGU) há muito tempo vem
clamando que sejam adotados os mesmos critérios
da Lei da Ficha Limpa para as nomeações feitas para
membros do Poder Executivo. Inúmeros casos de nomeações indevidas, não só neste governo, aconteceram. Os casos são reincidentes, e há sempre uma aura
e uma iminência de faxina ética. Todavia, a norma da
“Ficha Limpa no Executivo” ainda não existe.
A imprensa chegou a noticiar que a Presidência
da República havia assinado decreto com o propósito
análogo ao da ficha limpa eleitoral. Contudo, o decreto
não foi elaborado ou ultimado.
No Executivo, o máximo que existe é uma recomendação no sentido de não se nomear cidadão que
tenha um passado escuso, uma dúvida, uma interrogação na sua ficha. Desta forma, tomei a iniciativa de
propor os requisitos básicos e fundamentais que deve
possuir o postulante ao exercício de elevada função
pública. A começar pelos Ministros de Estado e seus
equivalentes, chegando até aos cargos de alta res-
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ponsabilidade nas estruturas da administração pública federal.
Pretendo lutar para que os parâmetros que balizam a Lei da Ficha Limpa se tornem questão de
procedimento regular e ordinário para o exercício da
vida pública, constituindo-se como um dos requisitos
básicos para a constituição de uma cidadania plena
em nosso país.
Sala das Sessões, 3 de junho de 2013. – Senador Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.683, DE 28 DE MAIO DE 2003
Dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios, e dá outras
providências.
Art. 57.
Art. 58. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 214, DE 2013
Dispõe sobre a fiscalização e a prestação
de contas do uso de recursos públicos repassados às Federações Representativas
de Categorias Econômicas e sobre as condições para os candidatos a seus cargos de
direção e à contratação de pessoal efetivo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei estabelece as normas de fiscalização e prestação de contas aplicáveis às Federações
Representativas de Categorias Econômicas, que recebam, direta ou indiretamente, recursos públicos originários do produto da arrecadação de contribuições
sociais e adicionais, e estabelece condições para os
candidatos a seus cargos de direção e à contratação
de pessoal efetivo.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei consideram-se
Federações Representativas de Categorias Econômicas
as pessoas jurídicas responsáveis pela organização e
administração, em nível regional, dos Serviços Sociais
Autônomos nas respectivas categorias, conforme estabelecido nas leis que os instituíram.
Parágrafo único. Os recursos públicos recebidos,
inclusive os decorrentes de superávit, só poderão ser
utilizados pelas Federações nas atividades previstas
e aprovadas no plano de aplicação de recursos anual,
de que trata o art. 4º desta Lei.
Art. 3º Na aplicação dos recursos públicos referidos no art. 1º, as Federações observarão, entre ou-

JUNHO DE32363
2013

Terça-feira 04

tros, os princípios da legalidade, legitimidade, proporcionalidade, moralidade, interesse público ou social,
economicidade e eficiência.
Art. 4º As Federações Representativas de Categorias Econômicas deverão elaborar anualmente plano
de aplicação dos recursos públicos a serem recebidos,
o qual será submetido ao Ministério incumbido por lei
da aprovação dos orçamentos anuais das seccionais
regionais dos Serviços Sociais Autônomos sob sua
administração.
§ 1º O plano de aplicação dos recursos de que
trata o caput será elaborado de acordo com as normas
pertinentes às entidades sem fins lucrativos, editadas
nos termos do art. 6º, alínea “f”, do Decreto-Lei nº 9.295,
de 27 de maio de 1946, e compreenderá os recursos
a serem alocados a unidades regionais e locais.
§ 2º Ao Ministério incumbido da aprovação do
plano de aplicação de recursos públicos da respectiva
Federação caberá ainda supervisionar a execução do
plano, na forma prevista em regulamento.
§ 3º As Federações apresentarão ao respectivo Ministério, até 31 de janeiro de cada ano, relatório
sobre a execução do plano de aplicação dos recursos
públicos recebidos no exercício findo, com a prestação de contas, a relação dos convênios celebrados e
o período de sua vigência.
§ 4º O relatório de execução, a prestação de
contas e os demais documentos referidos neste artigo
observarão ainda as instruções baixadas pelo Tribunal
de Contas da União.
§ 5º No prazo estabelecido no regulamento, o
Ministério apresentará parecer sobre o relatório, remetendo-o ao Tribunal de Contas da União que, em
consonância com o disposto no § 4º, examinará a respectiva prestação de contas.
Art. 5º As obras, os serviços, inclusive de publicidade, as compras, as alienações e as locações,
quando realizadas mediante utilização dos recursos
públicos de que trata o art. 1º, serão regidas pela Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 6º É vedado o repasse de recursos públicos
a Federação Representativa de Categoria Econômica
nos casos em que membro de Poder ou do Ministério
Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental, seus
cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos,
afins ou por adoção, até o segundo grau civil, sejam
integrantes de seus órgãos de natureza colegiada ou
administrativa.
Art. 7º As transferências dos recursos públicos
para as Federações de que trata o art. 1º desta Lei
serão feitas por intermédio de instituições financeiras
federais.
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§ 1º Os recursos públicos recebidos nos termos
deste artigo deverão ser mantidos em depósito no
Banco do Brasil S.A. ou na Caixa Econômica Federal.
§ 2º Eventuais disponibilidades dos recursos públicos transferidos nos termos deste artigo serão aplicadas em títulos do Tesouro Nacional ou em fundos
por eles lastreados.
Art. 8º Compete ao Banco Central do Brasil, no
tocante às instituições financeiras, a fiscalização do
cumprimento do disposto no art. 7º e a aplicação das
penalidades estabelecidas na legislação pertinente em
caso de constatação de seu descumprimento.
Parágrafo único. Em caso de constatação de descumprimento, caberá ainda ao Banco Central do Brasil
representar à Controladoria-Geral da União.
Art. 9º Sem prejuízo do disposto no art. 183
do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, a
gestão dos recursos públicos pelas Federações Representativas de Categorias Econômicas está sujeita
a auditoria a cargo dos órgãos integrantes do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo, nos termos
da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e demais
normas pertinentes.
§ 1º A auditoria limitar-se-á ao uso dos recursos
públicos repassados à Federação.
§ 2º A auditoria prevista no caput estende-se
às associações controladas direta ou indiretamente
por qualquer Federação Representativa de Categoria
Econômica.
Art. 10. Se verificadas irregularidades, e o responsável devidamente notificado deixar de atender às
exigências dos órgãos referidos no art. 9º, o respectivo
Ministro de Estado determinará a imediata suspensão
dos repasses destinados à Federação pertinente.
Parágrafo único. A suspensão somente cessará
quando declaradas corrigidas as falhas detectadas na
auditoria, por decisão do Tribunal de Contas da União
ou do Ministério a que for vinculada a Federação.
Art. 11. Os dirigentes de Federações Representativas de Categorias Econômicas, integrantes de órgãos
de natureza colegiada ou administrativa, não poderão
acumular o cargo com outro da estrutura organizacional de Serviço Social Autônomo ou de entidade à qual
sejam transferidos, a qualquer título, recursos públicos.
§ 1º Os dirigentes de Federações Representativas de Categorias Econômicas serão eleitos, na forma previstas no estatuto, entre cidadãos de reputação
ilibada e reconhecida competência.
§ 2º Não será admitido no processo de eleição
candidato condenado, em decisão transitada em julgado
ou proferida por órgão judicial colegiado pelos crimes:
I – contra a economia popular, a fé pública, a
administração pública e o patrimônio público;
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II – eleitorais, para os quais a lei comine pena
privativa de liberdade;
III – de abuso de autoridade, nos casos em
que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
IV – de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
V – de tráfico de entorpecentes e drogas afins,
racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
VI – de redução à condição análoga à de escravo;
VII – contra a vida e a dignidade sexual;
VIII – praticados por organização criminosa,
quadrilha ou bando.
§ 3º A vedação do § 2º aplica-se, ainda, a candidato:
I – cujas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas tenham sido rejeitadas por irregularidade insanável pela prática
de ato doloso de improbidade administrativa, e
por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário;
II – condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado,
em decorrência de ocupação de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que haja beneficiado a si ou a terceiros;
III – condenado à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, por ato
doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito;
IV – excluído do exercício da profissão, por
decisão sancionatória do órgão profissional
competente, em decorrência de infração ético-profissional, salvo se o ato houver sido anulado
ou suspenso pelo Poder Judiciário;
V – demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial; e,
VI – que, magistrado ou membro do Ministério
Público, tenha sido aposentado compulsoriamente por decisão sancionatória, perdido o
cargo por sentença ou pedido exoneração
ou aposentadoria voluntária na pendência de
processo administrativo disciplinar.
§ 4º São incompatíveis com o exercício da
presidência ou de cargo, mandato ou função
de direção em Federações Representativas
de Categorias Econômicas:
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I – a titularidade de cargo público ou mandato
eletivo, nas esferas federal, estadual, distrital
ou municipal;
II – o desempenho de mandato classista ou
sindical;
III – a propriedade, o controle acionário ou a
administração de empresa de prestação de
serviços educacionais.
§ 5º Os dirigentes de Federações Representativas de Categorias Econômicas respondem
subsidiariamente pelas obrigações assumidas
pela entidade durante o mandato e, solidariamente, por atos temerários ou praticados com
violação à lei ou ao estatuto.
Art. 12. O processo de seleção para admissão
de pessoal efetivo de Federações Representativas de
Categorias Econômicas observará os princípios da
publicidade, impessoalidade, e moralidade, e constará de etapa seletiva baseada em critérios de mérito e
qualificação dos candidatos.
Parágrafo único. Os candidatos à seleção de que
trata o caput deverão atender ao que dispõem os §§
2º e 3º do art. 11 desta Lei.
Art. 13. Na relação de trabalho das Federações
Representativas de Categorias Econômicas com o
pessoal contratado, serão observados os seguintes
princípios:
I – não haverá contratação de servidores públicos em atividade;
II – os empregados perceberão salário fixo, em
valor compatível com o mercado de trabalho,
segundo o grau de qualificação exigido e o
setor de especialização profissional, proibida
a percepção de vantagem ou remuneração de
qualquer outra fonte de natureza retributiva,
excetuados proventos de aposentadoria ou
pensão ou renda patrimonial.
Art. 14. Os representantes do Poder Público, nomeados para o exercício de mandato, cargo ou função
em órgãos colegiados ou administrativos em Federações Representativas de Categorias Econômicas são
solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes
das irregularidades praticadas em nome da entidade,
salvo se fizerem consignar a divergência em ata da
reunião ou representação, transmitindo-a ao órgão
competente do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo, com a informação dos demais dirigentes ou
empregados dos quais divergiu.
Art. 15. As Federações Representativas de Categorias Econômicas deverão divulgar, anualmente, na
respectiva página na internet, em local de fácil visualização, o montante dos recursos públicos que lhes
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foram transferidos e o plano de sua aplicação, com a
justificativa e as metas a serem atingidas.
Parágrafo único. A Controladoria-Geral da União
expedirá as instruções necessárias ao cumprimento
do disposto neste artigo, em especial no que tange ao
conteúdo e à forma de divulgação das informações.
Art. 16. A inobservância do disposto nesta Lei
acarretará a imediata suspensão dos repasses de recursos públicos à Federação pertinente, sem prejuízo
do disposto na Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965,
na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei nº
12.016, de 7 de agosto de 2009.
Art. 17. A criação de associações ou quaisquer
pessoas jurídicas a serem controladas por Federação
Representativa de Categoria Econômica deverá ser
previamente comunicada ao Ministério respectivo, ao
Tribunal de Contas da União e à Controladoria-Geral
da União, sob pena de nulidade do registro dos atos
constitutivos.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A consolidação do Estado Democrático de Direito
no Brasil tem propiciado uma crescente conscientização a respeito do uso dos recursos públicos, tornando
imprescindível o aprimoramento dos instrumentos de
fiscalização na aplicação desses recursos.
Com tal intuito, elaboramos este Projeto de Lei do
Senado (PLS), que dispõe sobre as normas de controle
e prestação de contas na aplicação de recursos das
contribuições sociais que são repassados às Federações Representativas de Categorias Econômicas – nos
mesmos moldes do PLS nº 153, de 2013, também de
nossa autoria, e que trata das Confederações Representativas dessas categorias.
Ainda que o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal (CF) já determine que qualquer pessoa
física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens
e valores público, deverá prestar contas, encontramos
lacunas na obediência a esse preceito, que está presente também na Lei Orgânica do Tribunal de Contas
da União (TCU), órgão de auxílio do Poder Legislativo
no exercício do controle externo.
Nesse caso, destacam-se as Federações Representativas de Categorias Econômicas, obrigadas a
prestar contas dos recursos públicos em decorrência
da administração dos Serviços Sociais Autônomos, o
chamado “Sistema S”, e das contribuições patronais.
Entretanto, como temos observado, esse conjunto de
entidades, embora custeadas em boa parte com recursos públicos, e cumpram, sem dúvida, importante
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papel social tanto na coordenação como na execução
das inúmeras atividades ligadas à formação profissional
e ao bem-estar das respectivas categorias, vêm revelando baixa transparência na aplicação desses recursos e rara adesão aos procedimentos de prestação de
contas, mesmo os já previstos na legislação vigente.
Para resolver essa situação, o Projeto determina
que essas entidades apresentem anualmente plano de
aplicação dos recursos públicos que lhes são repassados, o qual deverá ter a aprovação do Ministério a
que forem vinculados os Serviços Sociais Autônomos
sob sua administração.
A proposta estabelece que as Federações submetam relatórios de execução e de prestação de contas
dos recursos para exame pelo respectivo Ministério a
que sejam vinculadas, e posterior encaminhamento
ao TCU. Dispõe ainda que estejam sujeitas a auditoria
externa a cargo dos órgãos integrantes do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo.
Além disso, determina que as transferências de
recursos públicos devam ser efetuadas por meio de
instituições financeiras oficiais, e os recursos mantidos
em depósito no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, cabendo a fiscalização ao Banco Central
do Brasil, procedimento, aliás, já requerido, conforme
os arts. 1º e 6º do Decreto-Lei nº 151, de 9 de fevereiro de 1967.
Incluem-se também no projeto a obrigatoriedade
de observância da Lei nº 8.666, de 1993, quando houver obras, serviços, publicidade, compras, alienações e
locações, realizados com esses recursos, e ainda que,
além das sanções estabelecidas na legislação sobre
improbidade e ilegalidade no uso de recursos públicos,
a constatação de irregularidade implicará a suspensão
imediata dos repasses às Federações.
Com relação aos dirigentes dessas pessoas jurídicas, nossa proposta inclui importantes normas no
sentido de garantir a qualidade e a moralidade na gestão
das instituições. Para isso, exige-se que os candidatos
aos mandatos eletivos possuam reputação ilibada e
qualificação para o cargo, e atendam aos requisitos
fixados na Lei Complementar nº 135, de 2010, conhecida como Lei da “Ficha Limpa”. Fica também vedada
a acumulação desses cargos com outro da estrutura
organizacional de Serviço Social Autônomo ou de entidade à qual sejam transferidos recursos públicos. O
projeto estabelece também a responsabilização dos
dirigentes por obrigações assumidas durante sua gestão, com a previsão da responsabilidade solidária em
caso de atos praticados de forma temerária, ou com
descumprimento de dever legal ou estatutário.
De forma análoga para o restante do pessoal efetivo das Federações, a proposição determina a obriga-
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toriedade de processo seletivo que observe os quesitos
de publicidade, moralidade e impessoalidade, além da
qualificação individual, e que os candidatos atendam
aos critérios de idoneidade idênticos aos fixados para
os dirigentes. Ademais, os funcionários devem ser contratados por tempo integral e não poderão acumular
atividade com exercício de cargo público.
É preciso deixar claro, contudo, que nosso intento não é o de coibir a ação das Federações junto
às categorias que representam e, sobretudo, junto ao
Sistema S, na exitosa atividade de formação técnica e
profissional, cuja carência é notório obstáculo ao desenvolvimento de importantes setores da nossa economia. Na realidade, o que almejamos é que os recursos
públicos sejam efetivamente direcionados para esses
objetivos, com parcimônia, objetividade e eficiência.
Apesar da dificuldade de obter informações adequadas, sabe-se, por exemplo, que a arrecadação das
contribuições parafiscais destinada aos Serviços Sociais Autônomos – e gerida parcialmente por essas Federações – é vultosa, tendo alcançado cerca de R$ 15
bilhões, em 2012. Segundo o Relatório de Contas do
Governo de 2010, do TCU, ano em que esse montante
chegou a R$ 12,8 bilhões, a arrecadação do Sistema
S cresceu 27%, o maior aumento entre os tributos federais no período analisado.
Ressaltamos ainda que embora esses entes
estejam submetidos legalmente ao controle do TCU,
a Corte de Contas não tem podido exercer adequadamente sua prerrogativa em decorrência da falta de
sistemática no cumprimento dessa norma. Tem-se constatado, inclusive no Sistema S, diversas irregularidades
em auditorias específicas, desde a compra de bens e
serviços sem obedecer aos mais básicos preceitos de
lisura, até a contratação de pessoal e consultorias sem
critérios explícitos nem concursos, e o pagamento de
salários muito superiores aos de mercado.
Desse modo, consideramos inaceitável que, contrariamente aos preceitos legais, a prestação de contas
por parte das Federações relativa aos gastos com os
recursos públicos que lhes são repassados também
não seja feita de forma sistemática e transparente, o
que acaba por lançar dúvidas sobre a sua idoneidade.
Nesse sentido, o projeto introduz também prática inovadora, que a nosso ver garante maior transparência à
administração dessas entidades, ao exigir a divulgação
anual, na respectiva página na internet, do montante
dos recursos públicos que lhes foram transferidos e as
linhas gerais do plano de sua aplicação, com a justificativa e as metas a serem atingidas.
Ademais, o art. 17 do PLS determina que, caso
se crie associação ou outra pessoa jurídica que seja
controlada por Federação, deverão ser comunicados
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o TCU, a Controladoria-Geral da União e o Ministério
respectivo, sob pena de nulidade do registro dos atos
constitutivos. Essa regra tem por objetivo permitir um
efetivo controle da estrutura dessas entidades, evitando
a proliferação de entes menores, o que pode desvirtuar o intuito de transparência buscado na proposição.
Por tudo isso, estamos convictos da importância
desse Projeto, que irá propiciar a imprescindível observância dos requisitos de publicidade e moralidade, a
que se devem submeter as instituições que usufruem
recursos públicos. Acreditamos que nossa iniciativa
contribuirá para o fortalecimento dessas Federações no
papel de coordenadoras das atividades desenvolvidas
pelos Serviços Sociais Autônomos, para que possam
assim continuar obtendo o apoio governamental para
essa atuação em beneficio das categorias que representam e da economia nacional.
Por todo o exposto, contamos com o imprescindível apoio dos nobres Pares para a aprovação dessa
importante proposta.
Sala das Sessões, – Senador Ataídes Oliveira.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública
e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 9.295, DE 27 DE MAIO DE 1946
Cria o Conselho Federal de Contabilidade, define as atribuições do Contador e do
Guarda-livros, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º São atribuições do Conselho Federal de
Contabilidade:
....................................................................................
f) regular acerca dos princípios contábeis, do
Exame de Suficiência, do cadastro de qualificação
técnica e dos programas de educação continuada; e
editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza
técnica e profissional.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 200,DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para
a Reforma Administrativa e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 183. As entidades e organizações em geral,
dotadas de personalidade jurídica de direito privado,
que recebem contribuições para fiscais e prestam serviços de interesse público ou social, estão sujeitas à
fiscalização do Estado nos termos e condições estabelecidas na legislação pertinente a cada uma.
....................................................................................
LEI N° 10.180, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2001
Autoriza a União a adquirir ou pagar obrigações de pessoas jurídicas de direito público
interno, relativas a operações financeiras
externas, e dá outras providências.
....................................................................................
LEI N° 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965
Regula a ação popular.
....................................................................................
LEI N° 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992
Dispõe sobre as sanções aplicáveis 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.
....................................................................................
LEI N° 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009
Disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 151,
DE 9 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre os depósitos bancários do
SESI, SESC, SENAI, SENAC e das entidades sindicais.
....................................................................................
Art. 1º As disponibilidades do Serviço Social da
Indústria (SESI), Serviço Social do Comércio (SESC),
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI),
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e dos Sindicatos, Federações e Confederações
das categorias econômicas e profissionais deverão ser
mantidas em depósito exclusivamente no Banco do
Brasil S.A. e nas Caixas Econômicas Federais.
....................................................................................
Art. 6º Caberá ao Banco Central da República do
Brasil a fiscalização do cumprimento das disposições
dêste decreto-lei, no tocante aos estabelecimentos

JUNHO DE 2013

32368 Terça-feira 04

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

bancários, inclusive para o efeito da aplicação das
sanções previstas no art. 4º.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR N° 135,
DE 4 DE JUNHO DE 2010
Altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, que estabelece, de acordo
com o § 9º do art. 14 da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de
cessação e determina outras providências,
para incluir hipóteses de inelegibilidade que
visam a proteger a probidade administrativa
e a moralidade no exercício do mandato.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos; e de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à última a decisão
terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 559, DE 2013
Nos termos dos artigos 13 e 40, II, a, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro licença dos
trabalhos da Casa, de 16 a 22 de junho de 2013, com
o fim de representar o Senado Federal, conforme indicação da Presidência, no XIV Encontro Internacional
do Virtual Educa, a realizar-se no período de 17 a 21
do referido mês, em Medelin, Colômbia.
Comunico, ainda, nos termos do art. 39, I, do
RISF, que estarei ausente do País entre os dias 16 a
22 de junho de 2013.
Sala das Sessões, 3 de junho de 2013. – Senador Roberto Requião, PMDB/PR.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O requerimento que acaba de ser lido
será encaminhado à Mesa para decisão.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência recebeu o Ofício n°
29, de 2013, do Presidente da Comissão de Ciência,
tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, que
comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei da Câmara n° 54, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 29/2013 – 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, o Projeto de Lei da Câmara nº
54 de 2012. – Senador Zezé Perrella, Presidente da
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Com referência ao Ofício 29, de 2013,
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que o Projeto de Lei da Câmara n° 54, de 2012,
seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§
3º a 5°, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Encerrou-se na última sexta-feira o
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Lei do Senado n° 145, de 2011, do Senador Aloysio
Nunes Ferreira, que altera a Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), e a Lei n° 9.504, de 30
de setembro de 1997, para instituir o sistema eleitoral
majoritário nas eleições para as câmaras municipais
nos municípios com mais de 200 mil eleitores.
Foi oferecida a Emenda n° 1-Plen.
A matéria retorna a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, para análise da emenda.
É a seguinte a Emenda:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
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.) – Sr.
Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Senador
Alvaro Dias, desejo informá-lo que o projeto de sua
autoria vai garantir à pessoa com deficiência acesso
ao sistema bancário, principalmente a pessoa cega.
Hoje pela manhã – muitos falam de deficiência visual,
mas um assessor meu diz que se pode dizer que é
cego mesmo, que é o termo que todos nós entendemos – o projeto de sua autoria foi unanimidade entre
os painelistas e deve ser aprovado na forma original,
como V. Exª apresentou, e na Comissão de Economia
deve receber uma emenda, a emenda altera o projeto.
Então, a recomendação – e eu como Relator vou seguir – é pedir a aprovação do seu projeto na próxima
quinta-feira.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senador Paulo Paim. É sempre uma tranquilidade ter V. Exª relatando projetos de importância para
a área social. Tem V. Exª os olhos voltados sempre para
os menos favorecidos, aqueles que enfrentam dificuldades. Sobretudo nesta área de brasileiros especiais,
V. Exª tem tido uma atuação exemplar. E eu fico feliz
de ver um projeto de minha autoria, que atende a deficientes visuais, relatado por V. Exª, com a competência
de sempre, com a sensibilidade humana de sempre,
fazendo com que o projeto seja uma realidade e possa
ser aprovado. Nós sabemos como os projetos demoram, muitas vezes dormem nas gavetas do Senado e
da Câmara, mas com V. Exª sempre há celeridade e,
sobretudo, com aquela competência de estabelecer
prioridades. Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu cumprimento V. Exª pela grandeza do projeto. É um projeto
que vai permitir a qualquer cidadão com deficiência
visual chegar ao sistema eletrônico de banco, retirar
o seu comprovante e fazer as operações, baseadas
no projeto e na tecnologia que está sendo adotada,
inspirada na proposta que V. Exª apresentou.
Sr. Presidente, quero fazer dois registro no dia
de hoje.
Primeiro, dizer que nesse fim de semana, na
semana que terminou, o Governador Tarso Genro
conseguiu colocar na prática, lá no Rio Grande, uma
promessa de campanha que era muito esperada por
grande parte da população gaúcha, principalmente
na região onde nasci, que é a região da serra, que ali
onde liga Caxias a Farroupilha.
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O Governo Tarso Genro levantou simbolicamente
a cancela da praça de pedágio de Farroupilha BR-122,
na serra gaúcha. Essa atitude, conforme o Governador
resgata o direito de ir e vir dos cidadãos da serra da
minha terra e terá reflexos positivos na economia local.
A concessionária Convias arrecadava, em média, R$52 milhões por ano com a praça de Caxias-Farroupilha.
O ato contou também com presença do Ministro
Pepe Vargas, que é de Caxias do Sul; de Secretários
de Estado, Deputados Estaduais e Federais, Prefeitos
da região, Secretários Municipais, Vereadores, representantes da sociedade civil e também com a presença
do ex-Governador Olívio Dutra.
O ato demarcou o fim do modelo de “pedagiamento” privado nos polos de Caxias do Sul e Lajeado,
concedidos em abril de 1998 pelo então governador
que nos antecedeu.
Na quarta-feira, dia 29, o Tribunal Regional Federal
da 4ª Região revogou as liminares que asseguravam
às concessionárias Convias e Sulvias o direito de cobrança de pedágio nos dois polos até o final deste ano.
Tarso afirmou que o Governo tinha a “obrigação
moral, política e cívica de devolver essas estradas para
a livre circulação da população”.
Os contratos que sustentavam esse modelo,
segundo o Governador, significam ou significavam a
síntese do escárnio de administrações anteriores e de
uma visão política que foge da nossa visão partidária e
social e interessavam muito mais ao poder econômico.
Na campanha eleitoral de 2010, o PT gaúcho
assumiu três compromissos em torno desse tema:
baratear os pedágios, não prorrogar as concessões e
respeitar os contratos.
No modelo anterior, os pedágios eram excessivamente caros, o que deve mudar com a administração,
pela EGR, por meio do sistema comunitário.
A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) anunciou
que reduzirá os pedágios entre 26% e 30%.
Automóveis particulares terão o valor reduzido de
R$7,00 para R$5,20, e a maior taxa cobrada será de
caminhões com 16 ou mais eixos. Diz ainda o Governador que “cada centavo será reinvestido na estrada
onde for cobrado”.
O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado do Rio Grande do Sul prevê
uma redução de até 5% no preço dos caminhões de
fretes que cruzarem as estradas da região.
As empresas que transitarem com as suas cargas por determinadas rodovias em que não houver
mais praça de pedágio não terão destacado o custo
do pedágio no seu frete, assim, barateando, portanto,
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esse valor – palavras do presidente da entidade, Sr.
Sérgio Gonçalves Neto.
A Associação Gaúcha de Supermercados – Agas,
por meio de nota oficial, avaliou que o fim dos contratos
de pedágios vai otimizar o serviço de entrega e reduzir
custos aos transportadores, podendo, inclusive, baixar
o preço de alguns produtos ao consumidor.
A estimativa é de que os itens baixem no mínimo
1%, em função da não incidência dos pedágios sobre
a tarifa do frete.
O Estado entrará com ações na Justiça para que
as concessionárias devolvam os recursos arrecadados
nos pedágios desde 16 de abril, quando se considera que se completaram, ali, os 15 anos previstos no
contrato.
Sr. Presidente, pelo novo modelo de pedágio
aprovado no dia 12 de junho na Assembleia Legislativa
do Rio Grande, a EGR será pública, com 90% de seu
capital pertencentes ao Estado e o restante aberto a
autarquias, empresas públicas e Municípios.
Uma emenda incluída no projeto estabelece que
toda a malha rodoviária gaúcha deve ser administrada
exclusivamente por pedágios comunitários, um modelo
bem-sucedido no Estado e aprovado pelos usuários.
O Rio Grande do Sul tem em torno de dois mil
quilômetros de rodovias pedagiados, sendo a maior
parte em estradas federais.
A Univias, por meio das empresas Metrovias, Sulvias e Convias, manteve a exploração de parte dessa
rede em torno de mil quilômetros.
No dia 15 de fevereiro, a EGR assumiu a gestão
dos pedágios comunitários de Portão, Coxilha e Campo Bom. As três praças, que estavam sob a responsabilidade do Departamento Autônomo de Estradas
de Rodagem – Daer, desde 1994, administram 220
quilômetros de malha viária no Estado.
O modelo dos pedágios comunitários foi o único
que investiu recursos para duplicar as rodovias e segue
investindo, como no trecho entre Taquara e Rolândia.
Com as novas praças de pedágios liberadas, a
EGR projeta um faturamento de R$120 milhões por ano.
Somadas as três praças comunitárias, o Estado
será responsável, assim, por 14 praças de pedágios
e uma malha viária de 821km.
Meus cumprimentos ao Governo do Estado do
Rio Grande do Sul, que aqui honrou a palavra empenhada, lembrando que aquele velho ditado ainda vale,
tanto lá nas coxilhas do Rio Grande como na Capital:
“somos do tempo do fio de bigode, palavra dada é palavra empenhada”.
Sr. Presidente, faço, por fim, um último registro
sobre a inauguração de uma grande fábrica na cidade
de Canoas, também lá no Rio Grande, ali na Grande
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Porto Alegre. Está prevista, Sr. Presidente, Senador
Mozarildo Cavalcanti – e estamos aguardando somente
a confirmação oficial do Palácio do Planalto –, a presença da Presidenta Dilma em Canoas, Rio Grande
do Sul, na próxima semana, terça-feira, dia 11.
Entre os compromissos da Presidenta, está a
participação na solenidade de inauguração da International Caminhões do Brasil. A International Caminhões
do Brasil é uma empresa do grupo americano Navistar.
Nesse ano, a empresa multinacional transferiu grade
parte da sua produção, que estava no interior, onde
usava parte das instalações da Agrale, para o Município de Canoas. Na cidade, a empresa planeja fabricar
até cinco mil caminhões semipesados e pesados por
ano, que serão destinados tanto ao mercado brasileiro,
quanto para o exterior.
Líder na fabricação de motores a diesel no Brasil, a Navistar investiu no País, nos últimos dez anos,
montante superior a R$2 bilhões. São mais de 3,3 mil
trabalhadores, dos quais mil e cem estão colocados
em Canoas.
Outro compromisso da Presidenta Dilma, que,
conforme informações que recebemos, deverá estar
acompanhada do Presidente Lula, seria a inauguração da usina de produção de biodiesel Bianchini e a
participação na abertura da reunião do Fórum Adel,
rede de agência de desenvolvimento econômico nos
vários países do mundo, preparatório ao encontro de
outubro em Foz do Iguaçu.
Como eu disse, além da Presidenta Dilma, estamos esperando, lá em Canoas, a presença do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Prefeito Jairo
Jorge é o anfitrião e está tomando todas as providências
para que essa atividade, que vai impulsionar, mais uma
vez, a indústria pesada de Canoas, seja um sucesso
absoluto. É o que todos nós esperamos.
Ainda, Sr. Presidente, quero dar outra notícia, que
diz respeito à ampliação da Celulose Riograndense, na
cidade de Guaíba, também no Rio Grande. O projeto
avança a passos largos.
Lembro que, no final de 2012, o Presidente da
Celulose Riograndense, Walter Lídio Nunes, informou
ao Governador Tarso Genro o projeto da empresa. O
Presidente da empresa, no relato ao Governador, dizia:
“vamos fazer aqui um investimento de R$4,6 bilhões,
aos quais deverão ser acrescidos mais R$300 milhões
por fornecedores parceiros, totalizando R$4,9 bilhões
de investimento na fábrica de Guaíba, que atualmente
produz 450 mil toneladas de celulose por ano e ampliará sua capacidade de produção para 1,75 milhão
de toneladas/ano”.
De acordo com o cronograma, a nova linha de
produção entrará em operação plena no começo de
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2015. É prevista a contratação de milhares de trabalhadores para a execução do projeto. Somente na fase
de construção da nova fábrica, estimada em dois anos,
serão contratados cerca de sete mil trabalhadores.
O Presidente da Celulose Riograndense garantiu ao Governador que a empresa vai priorizar a mão
de obra local, tanto que, graças a um convênio com o
Governo do Estado, o Governo Federal e o Senai, já
está em pleno andamento o processo de qualificação
profissional para os moradores das cidades do entorno
de Guaíba e da região metropolitana da capital de todos os gaúchos e gaúchas, Porto Alegre. Todos, todos
mesmo estão vendo com otimismo a iniciativa e, claro,
todos estão interessados em trabalhar na empresa.
É importante destacar que outra medida fundamental é a isenção do ICMS em máquinas e equipamentos fabricados no Estado e vendidos ao projeto.
Como as alíquotas vão de 12% a 17%, há contratos fechados graças somente ao incentivo, e quem
está falando isso é o Vice-Presidente da Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
(Abimaq), no Estado, Hernane Cauduro.
Sr. Presidente, eram essas as minhas considerações nesta segunda-feira. E concluo, para ficar dentro
dos meus exatos 20 minutos, já que comecei a falar às
14h05, dizendo que, amanhã – não vou usar mais do
que dois minutos –, nós teremos no Senado a visita
da Ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário,
que entregará, em mão, ao Presidente do Congresso
e do Senado, Senador Renan Calheiros, a proposta,
que é fruto de uma revisão total, levada a efeito por um
grupo de trabalho de que o meu gabinete teve a alegria
de participar, juntamente com o Ministério dos Direitos
Humanos, do Estatuto das Pessoas com Deficiência.
Nós apresentamos aqui o projeto, que foi aprovado. Ele foi para a Câmara, que entendeu que deveria
haver outros cinco encontros regionais. Os encontros
foram feitos, e criou-se um grupo de trabalho para
passar um pente fino, com o olhar na Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência.
Tudo isso foi feito, e o projeto, agora, no meu
entendimento, com esse ajuste, está pronto para ser
votado na Câmara. Ele volta ao Senado, onde, tenho
certeza, será aprovado mais uma vez e irá à sanção
da Presidenta da República.
Como foi dito, hoje, pela manhã, numa audiência
pública que presidi, em que se falou sobre a vida, sobre a acessibilidade, enfim, de questões relacionadas
às pessoas com deficiência, estimou-se que o tema
envolve 45 milhões de pessoas. Por incrível que pareça, há, no Brasil, 45 milhões de pessoas que têm
algum tipo de deficiência. Ou seja, um em cada grupo
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de quatro brasileiros tem algum tipo de deficiência,
segundo dados do IBGE.
Então, esse Estatuto vai beneficiar esse universo
de brasileiros e brasileiras, como foi dito aqui, pessoas
especiais pelas quais nós temos um enorme carinho.
Era isso.
Aqui encerro, agradecendo a tolerância de V. Exª,
Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Senador Paulo Paim, gostaria de convidar V. Exª para presidir a sessão, uma vez que serei
um dos próximos oradores.
Antes, porém, concedo a palavra ao Senador
Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a palavra
a V. Exª, para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Como é o único inscrito até o momento,
concedo a palavra a V. Exª, pelo sistema de alternância.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente em exercício desta sessão, eminente Senador Paulo Paim, com quem me congratulo
por expressar, da tribuna do Senado, o ritmo e o dinamismo da economia do Rio Grande do Sul, sobretudo
os investimentos relacionados a esta que é uma vocação do seu Estado e do meu Estado: o desenvolvimento das florestas plantadas, o desenvolvimento da
indústria de papel e celulose.
E fico muito feliz porque V. Exª traz o registro de
um depoimento do Dr. Walter Lídio, que foi diretor, no
Espírito Santo, durante muitos anos, da Fibria e da
Aracruz Celulose, e deixou por lá um trabalho extraordinário. Trata-se de um executivo de primeira linha, de
primeira grandeza, um homem que tem responsabilidade social, que tem envolvimento com os temas coletivos
das comunidades em que a sua atuação impacta. De
modo que fico muito feliz em ver V. Exª fazer menção
e registro a esse que é um extraordinário executivo,
admirado e com muita credibilidade em meu Estado.
E vejo que, no Rio Grande do Sul, ele também já vai
fazendo história e contribuindo com o desenvolvimento
sustentável, contribuindo muito com a geração de prosperidade e de riqueza do Estado, seguramente um dos
nossos mais importantes Estados, um dos que mais
contribui com o desenvolvimento do País.
Mas, Sr. Presidente, volto a esta tribuna, mais uma
vez – e já tive oportunidade algumas outras vezes de
fazê-lo –, para me pronunciar contra o instituto abusivo e anacrônico dos chamados terrenos de marinha,
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que agravam, a cada dia, a questão da propriedade
fundiária em diversas regiões do nosso País, dificultando a promoção de políticas de planejamento e desenvolvimento urbano por parte das nossas cidades.
O fato é que os terrenos de marinha e acrescidos não foram, até hoje, plenamente identificados e
demarcados, gerando uma situação insustentável de
insegurança jurídica, além de encargos financeiros
completamente injustos e inesperados para significativa parcela da sociedade brasileira, não apenas na
área litorânea, mas também no interior de nosso País.
Extinguir simplesmente os terrenos de marinha,
como se chegou a cogitar em um primeiro momento,
criaria um vazio jurídico extremamente prejudicial aos
Municípios e ocupantes, que deverão receber o domínio dessas áreas hoje de posse da União.
A demarcação dos terrenos de marinha é fundamental. A intenção, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é manter sob o domínio da União apenas as áreas
nas quais tenham sido edificados prédios públicos que
abriguem órgãos ou entidades da Administração Federal que tenham sido, em algum momento, destinadas
à utilização por prestadores de serviços públicos concedidos ou permitidos pela União, áreas destinadas
também ao adestramento de nossas Forças Armadas
e ao interesse público. Enfim, uma parte dessas áreas
ficaria para União e aquilo que não for utilizado pela
União que possa ser cedido para os nossos Estados,
para os nossos Municípios, fortalecendo, sobretudo, a
capacidade do Poder Público local de fazer a gestão
dessas áreas, acompanhado pelo excelente controle
social feito pelo Ministério Público, realizado por um
conjunto, cada vez maior e mais efetivo, de organizações sociais que, no dia a dia, cumpre – e cumpre
muito bem – esse papel, sobretudo em relação a áreas que devem ser preservadas e que necessitam de
conservação ambiental, como as áreas de mangue e
assim por diante.
É mais do que justo que as demais áreas passem para o domínio pleno dos Estados, dos Municípios e dos ocupantes e foreiros. Temos, sem dúvida,
uma dívida histórica para com a população litorânea e
também do interior de nosso País. Precisamos regular,
de vez, a situação das áreas objeto de contratos de
aforamento das áreas ocupadas de forma regular ou
mesmo irregular, das áreas objeto de cessão e das
áreas de aldeamentos indígenas e quilombos.
Certo é, Srªs e Srs. Senadores, que, se ainda
devemos uma solução definitiva sobre a questão dos
terrenos de marinha, já podemos comemorar como um
importante avanço, um bom primeiro passo, o projeto
de lei enviado ao Congresso Nacional por Sua Excelência a Presidente Dilma.
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O projeto, cujas bases foram apresentadas aqui
mesmo, no Senado, pela Secretaria de Patrimônio da
União, durante audiência pública sobre terrenos de
marinha, tem o grande mérito, o grande alcance de
diminuir, de maneira significativa, a carga tributária
que hoje pesa injustamente sobre ocupantes e foreiros.
E foi, na verdade, na condição de relator de projetos que tramitam nesta Casa que nós sugerimos
essa audiência pública e tivemos a oportunidade de
ver essa proposta ser anunciada, primeiramente aqui,
no Senado, e, logo depois, formalizada.
É, por assim dizer, um passo importante para
minimizar os impactos desse famigerado instituto, que
gera tanta angústia para os cidadãos capixabas, mas
não apenas para eles, pois pelo menos 500 mil famílias em todo o País são alcançadas anualmente por
uma legislação absolutamente antiquada.
Um dos principais pontos do projeto é a mudança do critério de cobrança da taxa de ocupação, que
hoje varia de 2% a 5%, de acordo com a data de inscrição do imóvel.
A proposta encaminhada ao Congresso Nacional
prevê a cobrança de taxa única de 2% para todos os
imóveis e isenção não apenas para famílias carentes,
mas para todas as empresas enquadradas no Simples, participantes de programas habitacionais públicos, templos religiosos e entidades de interesse social.
A mudança na fórmula do cálculo do laudêmio
cobrado na transferência do imóvel, de 5%, é outro
avanço inquestionável que precisamos anunciar aos
quatro cantos. Ele é, atualmente, cobrado não apenas
sobre o terreno, mas também sobre as benfeitorias, e
a proposta encaminhada ao Congresso Nacional faz
com que a cobrança incida apenas sobre o terreno, não
sobre as benfeitorias. Isto representa, seguramente,
uma desoneração, uma redução importante na carga
tributária do laudêmio, que é uma taxa que se paga
na circunstância da transferência do imóvel. Ou seja,
em lugar de 5% de laudêmio sobre o terreno e as benfeitorias, esses 5% incidirão apenas sobre o terreno,
até porque, quando incidentes sobre as benfeitorias,
o Estado estaria, ou estará, ou desde sempre esteve,
fazendo e cometendo uma apropriação indébita.
Eventuais débitos poderiam ser parcelados em
até 60 vezes – essa é a proposta encaminhada ao Congresso Nacional – e dívidas de até R$10 mil por pessoa, consolidadas até o final deste ano, seriam extintas.
Pois bem, Sras e Srs. Senadores, estaremos
acompanhando com atenção a tramitação desse projeto, que já tramita na Câmara Federal com decisão
do Presidente, Deputado Henrique Eduardo Alves,
de constituir uma comissão especial para que, através dessa comissão especial substituindo quatro co-
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missões permanentes, nós possamos ter celeridade,
velocidade nessa que é uma proposta aguardada há
muito pela população brasileira.
Só para lembrar, Sr. Presidente, estamos falando
aqui, como eu disse anteriormente, de, pelo menos,
500 mil famílias que são alcançadas por essa legislação, uma legislação antiga, uma legislação perversa,
uma legislação que nos remete a critérios de 1831. Os
critérios que definem a dimensão e a faixa de terreno
de marinha em nosso País são de 1831.
Esse é, Sr. Presidente, um tema que tenho debatido aqui no Senado. Esse é um projeto que nós estamos
relatando na Comissão de Constituição e Justiça. Ao
longo desse período em que estamos aqui na Casa,
fizemos um conjunto de interlocuções com o Governo
Federal, especificamente com a Ministra Miriam Belchior, e também com a Ministra Gleisi, e nós estamos
comemorando, por assim dizer, esse importante primeiro passo. É claro que esse não é um projeto que
resolve os nossos conflitos e os nossos problemas
relacionados aos terrenos de marinha e às suas taxas, mas nós estamos dando um bom primeiro passo
e não se ganha uma guerra sem se dar esse primeiro
passo. Assim, cabe, agora, julgo eu, ao Congresso
Nacional – à Câmara e, depois, ao Senado – ser diligente na direção de nós votarmos o aperfeiçoamento,
o aprimoramento dessa legislação, que vai trazer um
socorro grande a moradores do meu Estado. Somente
na cidade de Vitória, capital do meu Estado, Senador
Alvaro Dias, 30% da capital é terreno de marinha, o que
faz, em minha capital Vitória, em meu Estado, da União
a maior imobiliária que nós temos no Espírito Santo.
Por isso, esse projeto vem em bom tempo e vai
desonerar, de modo a atender a um conjunto de reivindicações que nós fazíamos no Senado há algum tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem.
Esse foi o Senador Ricardo Ferraço, que faz um
brilhante e competente pronunciamento, como sempre, aprofundando, inclusive, as questões no campo
da economia, naturalmente ligada ao social.
Passo a palavra, neste momento, ao Senador
Ruben Figueiró.
O Senador Ruben Figueiró tem marcado por pronunciamentos de grande alcance de toda a população,
não só do seu Estado, mas do País, sempre também
preocupado com o social. É uma alegria ouvi-lo.
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O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de
adentrar no pronunciamento que devo fazer, eu gostaria de me dirigir ao eminente Senador Paulo Paim e
também ao Senador Ricardo Ferraço. V. Exª, Sr. Presidente, dentre os vários temas que abordou, na tribuna
desta Casa, como primeiro orador, focalizou assuntos
que me impressionaram. Um deles, Sr. Presidente, foi
a questão da instalação, em Canoas – se não me falha a memória –, lá no seu Rio Grande do Sul, de uma
fábrica de papel e celulose.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– É a ampliação de uma grande empresa, em Guaíba,
que vai mais que duplicar o seu potencial.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Em Guaíba.
Interessante o pronunciamento de V. Exª, porque
no meu Estado nós já temos uma experiência nova,
mas que está tendo um resultado extraordinário no
processo de desenvolvimento econômico e social de
uma região muito importante que é chamada de Bolsão de Três Lagoas.
Essa cidade, até há pouco tempo, vivia, exclusivamente, daquilo que poderia produzir através da usina
de Jupiá, que faz parte do complexo hidrelétrico do Rio
Paraná. Agora, com a instalação de duas importantes
indústrias de papel e celulose, a Fibria e a Eldorado,
o desenvolvimento está sendo de forma acelerada e
até impressionante e está possibilitando a ampliação
do maciço florestal do nosso Estado.
Hoje, podemos dizer que Mato Grosso do Sul talvez esteja caminhando para ter a maior floresta plantada do Brasil. Tínhamos, até há pouco tempo, 500 mil
hectares; já estamos alcançando os 700 mil e talvez
tenhamos, dentro de dois anos, um milhão de hectares.
O que estou sentindo para o meu Estado, imagino, V.
Exª sentirá com relação à instalação dessa fábrica de
papel e celulose lá em Guaíba, no Rio Grande do Sul.
Meus cumprimentos, portanto, ao bravo povo
do Rio Grande por essa grande conquista que acaba
de receber.
Eu também gostaria de dirigir-me ao Senador
Ricardo Ferraço, eis que ele abordou a questão das
terrenos de marinha, que dependem de uma legislação
mais adequada à realidade de seu Estado e de toda a
orla litorânea de nosso País.
Tomo como gancho a manifestação do Senador
Ferraço para lembrar que estamos vivendo, em Mato
Grosso do Sul, uma situação anômala, trágica até,
com relação à questão indígena. Já me manifestei,
em sessões anteriores, sobre a gravidade da situação.
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Contei a V. Exªs, Srs. e Srªs Senadoras, o que ocorreu, na última quinta-feira, lá no meu Estado e agora
quero apenas, rapidamente, relatar um fato ocorrido
no último sábado.
O Conselho Nacional de Justiça enviou ao meu
Estado um juiz de direito, se não me falha a memória,
para ver se conciliava os interesses dos indígenas e
dos produtores rurais. Foi firmado um pacto segundo
o qual, durante 15 dias, não haveria beligerância entre
índios e produtores rurais. Imagine, Sr. Presidente, o
que ocorreu. A reunião se realizou no Plenário do Tribunal de Justiça e todos saíram na confiança de que
haveria realmente um processo de entendimento, de
paz, entre as duas áreas.
Mas, nesse mesmo dia, à tarde, um grupo de índios que, segundo fui informado, é dissidente de outro
que fez o acerto, invadiu duas propriedades rurais, colocando fogo nas invernadas de uma delas e invadindo
a residência do proprietário da outra, só não chegando
a uma situação pior porque os empregados da fazenda
tiveram a cautela de evitar um atrito ou um confronto.
Nessa região, onde há uma área de, aproximadamente, 17 mil hectares em que ocorre o conflito de
propriedade ou de posse. Em outro Município, Aquidauana, a mesma etnia invadiu outra fazenda. Cerca de
duzentos ou trezentos índios cercaram a propriedade
e impediram que os proprietários tivessem condições
de sair de lá, tornando-os reféns.
Agora, a Senhora Presidente da República, percebendo a gravidade da situação, resolveu tomar a
decisão que todos nós almejávamos para que pudesse
haver a reconciliação entre as partes. Creio que essas
providências podem surtir efeito. Essa é a esperança
da Bancada Federal de Mato de Grosso do Sul, que,
amanhã, vai se reunir na residência do Senador Waldemir Moka para decidir como iremos agir. Nós, efetivamente, somos pressionados pelo povo da nossa
terra em busca de uma solução pacificadora. E vamos
procurá-la. Vamos tomar uma providência, sem dúvida, forte, enérgica, contundente, para que o Governo
da República nos ouça e restabeleça a paz e a reconciliação entre os sul-mato-grossenses que lá estão.
Fica este esclarecimento inicial, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, e passo agora ao tema do discurso
que me traz a esta tribuna.
O pensamento utópico é o primeiro passo para a
transformação da realidade. Neste sentido, quero aqui
homenagear o Senador Cristovam Buarque pela publicação de importante trabalho que trata da proposta
que vem, há anos, fazendo sobre a federalização do
ensino básico no País.
Trata-se de um livro modesto no formato, mas de
grandeza fundamental no seu conteúdo. São 50 pá-
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ginas de lucidez, clareza e profundidade sobre como
viabilizar um processo educacional que poderá, em
torno de 20 anos, tirar o País do atraso, superando as
imensas desigualdades sociais que nos assola.
Quero aqui parabenizar o Senador Cristovam pela
iniciativa e dizer que seu trabalho deve ser amplamente
divulgado entre as forças vivas da Nação para forjar
um debate sério sobre o nosso futuro.
Acredito que as mazelas da educação em nosso País estão exaustivamente diagnosticadas. Temos
clareza dos pontos fulcrais de nossas dificuldades.
Temos amplas pesquisas e levantamentos sobre nossos pontos fortes e fracos. Conhecemos os nichos de
qualidade do nosso ensino, bem como conhecemos
nossos fracassos estruturais.
Cada vez mais, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
por meio do Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e dos sistemas de avaliação dos vários
níveis educacionais, temos informações detalhadas
sobre os modelos pedagógicos aplicados, sobre o
nível de aprendizagem do alunado, sobre a formação
didática dos professores, sobre a participação dos pais
de alunos, sobre as condições físicas das escolas, sobre a merenda escolar. Enfim, temos uma radiografia
socioeconômico-cultural de como a educação impacta
o nosso meio, mas não conseguimos ainda superar,
com a rapidez exigida pelo crescimento do Brasil, os
gargalos do setor.
Do ponto de vista da educação, somos um País
atrasado, apesar de, pontualmente, termos escolas
que podem ser equiparadas às dos países mais desenvolvidos.
Na verdade, a desigualdade é processo estrutural. Ela ocorre em todos os campos, sejam eles sociais
ou econômicos.
Infelizmente, Sras e Srs. Senadores, ainda não
priorizamos a educação como se deve e como seria
necessário. Sabemos disso. Temos essa certeza, inclusive, mas avançamos nessa área lentamente porque a
má educação é diluidora. Não se percebe efetivamente
suas consequências no dia a dia, diferentemente das
obras físicas, cujos resultados são visíveis a olho nu.
Com a educação é diferente. O processo é mais
sutil, mas suas consequências são mais persistentes.
A ausência de qualidade nessa área atinge gerações,
num tempo em que é impossível de se recuperar, mesmo que haja diagnósticos precisos e corretos.
Todos os governantes falam da prioridade que
se dará à educação em época de eleição, mostram
números e apresentam resultados estatísticos os mais
variados. Mas, infelizmente, o que se vê no cotidiano
é o baixo nível de aprendizado; os prédios escolares
se deteriorando; os professores, com toda a razão, re-
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clamando dos salários; a evasão permanecendo como
dado constante, evidenciando que a educação, em vez
de ser a solução para os problemas do País, paradoxalmente ela mesma é o problema a manter o País com
baixos índices de crescimento e de desenvolvimento.
De tempos em tempos surgem ondas denunciando a péssima educação brasileira. A imprensa
noticia, os Parlamentares falam, os especialistas debatem, seminários e congressos são realizados, mas,
como resultado concreto e efetivo, percebemos que
avançamos pouco, muito pouco, que os esforços e os
recursos não tiveram uma correspondente equivalência na vida daqueles que seriam o objeto de todo o
empreendimento: as crianças e os jovens brasileiros,
principalmente os mais pobres e os mais destituídos
de renda e de qualidade de vida.
Por essa razão, Srs. Senadores, vejo na proposta de federalização da educação básica do Senador
Cristovam Buarque uma saída inovadora para nossos
dilemas mais cruciais. Terminei de ler sua proposta e
meu pessimismo foi substituído por um otimismo revigorante.
Diante dos dilemas que vivemos, nada mais lógico e salutar que pensemos numa solução diferente
para atacar um problema que se arrasta há mais de
um século sem perspectiva de solução.
O princípio elementar da propositura do nosso
Senador Cristovam Buarque pode ser resumido numa
frase que me despertou especial atenção no seu livro: “Toda criança deve ter acesso à educação com
a mesma qualidade, sem discriminação de renda ou
de endereço.”
Com isso, ele constrói sua proposta, para que
passemos das 451 escolas federais existentes para
mais de 156 mil, substituindo gradualmente, num período de 20 anos, toda a estrutura educacional vinculada aos Municípios e aos Estados, por um sistema
federalizado, focado na melhoria substancial da qualidade educacional.
Nesse aspecto, quero enfatizar que a construção
do futuro exige esforço e tenacidade. Trata-se de um
projeto que, sendo viabilizado, demandará uma profunda mudança de paradigma.
De acordo com os estudos do Senador Cristovam, o custo total para tirar o projeto do papel será
de R$463 bilhões. Conforme os cálculos preliminares
realizados, numa economia com crescimento médio
de 3% ao ano, serão necessários, até 2034, mais de
R$7 trilhões, representando um investimento de algo
em torno de 6,4% do PIB.
Mantida a atual carga fiscal, a universalização da
rede federal de ensino custará cerca de 28% da arrecadação tributária da União. Nesse aspecto, no livro
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do Senador Buarque, ele lembra que atualmente os
gastos com educação ficam em 5,7% do PIB, que são
aplicados, respectivamente, pela União, pelos Estados
e Municípios. É importante ressaltar que nessa conta a
União despende apenas 0,4% do PIB com educação
básica. Só que a educação básica representa 85% do
gasto total do setor.
O importante, Srs. Senadores, é ter claro que,
mesmo que as escolas sejam federais, elas devem
ser capilarizadas no cotidiano de cada comunidade,
mergulhadas na realidade local de maneira profunda
e comprometida.
O cerne dessa proposta visa a mudar o perfil da
sociedade brasileira, acabando com os desníveis sociais, que começam, infelizmente, na educação básica
e perduram por toda a vida.
Srs. Senadores, somos todos nós pelo alcance de
nossas nobres funções, pelo conhecimento da realidade
que ocorre no exercício do ensino fundamental, nessehinterland imenso do Brasil, como é deletéria sobre
ela a ação das forças políticas imperantes, sobretudo
e ao arrepio da Lei de Responsabilidade Fiscal. São
escolas em situação estrutural precária, atendimento
irregular na área de transporte e da merenda escolar,
ridículo salário dos professores e ação político-partidária sobre eles, etc, etc.. Enfim, um rosário de falhas
e irregularidades que desvirtuam o conceito que se
deseja para a formação das gerações mais jovens do
nosso País.
O que sugere, proclama, em quase todas as sessões do Senado, o Senador Cristovam Buarque, tem
que se transformar num discurso de todos nós Senadores, das autoridades do Executivo, numa missão
irrenunciável, se desejarmos efetivamente, como desejamos agora, e ainda em tese, um País com elevado
índice de civilização. Só o teremos com a valorização
do ensino fundamental, base da educação integral.
O Brasil não pode ficar inerte diante desse desafio.
Temos que acreditar que só poderemos nos transformar numa Nação séria e desenvolvida se investirmos
de maneira decisiva e determinada no ensino básico.
Nosso País vive um momento crucial na história
das nações. Temos, Sr. Presidente, para finalizar, tudo
para mudarmos de patamar de desenvolvimento em
duas décadas, se ousarmos nos permitir que essa proposta do Senador Cristovam Buarque tenha viabilidade.
Saúdo o Senador Cristovam Buarque com o mesmo calor que, em um passado não longínquo, lá na
Câmara dos Deputados, como V. Exª, Senador Paim,
saudamos o saudoso Senador João Calmon, incansável na causa da educação.
A V. Exª, Senador Cristovam Buarque, onde estiver nesta Casa, a nossa mais integral solidariedade,
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já que o consideramos o nosso atual timoneiro pela
educação nacional.
Era o tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Ruben Figueiró, que, mais
uma vez, relata, entre outras questões, algo que está
preocupando todos, que é a questão entre os povos
indígenas e os agricultores, porque o conflito continua,
pelo relato que V. Exª faz. Espero que nessa reunião
que acontecerá na casa do Senador Waldemir Moka
se chegue a um entendimento.
Muito bem, Senador Ruben Figueiró!
Agora, por permuta com o Senador Cristovam
Buarque, passamos a palavra ao Senador Acir Gurgacz. Em seguida, aos Senadores Rodrigo Rollemberg,
Alvaro Dias e, depois, Mozarildo Cavalcanti.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que
nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, trago nesta tarde um tema que é da maior importância para o nosso Estado de Rondônia: a produção
agrícola do Estado de Rondônia, que tem alcançado
grandes avanços nos últimos anos, resultado de uma
nova maneira de condução das políticas públicas para
esse setor primário, o que tem ocorrido na nossa economia e especialmente no nosso Estado de Rondônia.
Uma mostra dessa transformação presenciamos
durante a 2ª edição da Feira de Tecnologias e Oportunidades de Negócios Agropecuários, a Rondônia Rural
Show, que ocorreu em Ji-Paraná, na região central do
nosso Estado de Rondônia, e contou com 420 expositores, mais de 30 palestrantes, cursos técnicos e um
público de aproximadamente 30 mil pessoas, ligadas
diretamente ao agronegócio, principalmente ao pequeno agricultor rural.
Uma feira de negócios importante, mas a importância maior não foram os negócios que aconteceram
na feira. A importância maior é o resultado que esses
negócios vão gerar a médio e a longo prazo, pois,
quando os agricultores levam tecnologia ao campo e
conseguem adquirir implementos agrícolas, o resultado
vai se dar quando eles puderem utilizar esses implementos agrícolas; quando esses implementos puderem
trazer mais renda para os nossos agricultores com o
aumento da produtividade e o aumento da qualidade
dessa produção agrícola, o que acontecerá com certeza, porque há um esforço muito grande do Governo do
Estado, através do nosso Governador Confúcio Moura,
em promover o agronegócio no Estado de Rondônia.
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São políticas públicas voltadas ao nosso agricultor, ao agricultor familiar, às pessoas que realmente
fazem movimentar, fazem girar a economia do nosso
Estado. Portanto, a movimentação financeira e de negócios ainda está sendo calculada pelos organizadores, mas, independentemente desses números, o mais
gratificante foi ver como essa feira, que já começou
grande, consolidou-se como um espaço importante de
fomento da nossa agropecuária, oferecendo aos agricultores boas oportunidades de negócios, de crédito,
de conhecimento, de assistência técnica, inovações e
novas tecnologias que estarão à disposição dos agricultores do nosso Estado.
Nos quatro dias da realização da feira, o Governo
do Estado, com o apoio do Governo Federal, através
do MDA, do Ministério da Agricultura, das agências de
fomento, como Embrapa, Emater, Ceplac, Banco do
Brasil, Banco da Amazônia, apresentou o que existe
de mais moderno e inovador para os agricultores de
Rondônia e possibilitou, principalmente aos pequenos
agricultores, àqueles da agricultura familiar, que são os
que mais precisam, o acesso a essas novas inovações
e ao crédito com juro zero.
Durante a feira, os agricultores familiares tiveram
acesso facilitado ao crédito, com juros subsidiados por
meio do Fundo Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar (Fedaf). Essa medida beneficiou centenas de produtores rurais que adquiriram equipamentos
agrícolas, no valor de até R$50 mil, sem qualquer juro,
com carência e um bom prazo para pagamento. Essa
é, sem dúvida, uma medida de grande importância
para estimular o desenvolvimento da agricultura familiar e dos pequenos empreendimentos agroindustriais
do nosso Estado.
Durante a feira, também foram entregues 400 títulos de posse definitiva da terra para os agricultores.
Essa ação faz parte de uma política de regularização
fundiária que estamos apoiando e cobrando constantemente mais agilidade e efetividade por parte do
Governo Federal, do Incra e do MDA, que coordena o
programa Terra Legal na Amazônia.
Felizmente, estamos verificando avanços na regularização fundiária, e isso é resultado de uma vigilância permanente, da cobrança em audiências públicas
feitas aqui no Senado, por meio da nossa Comissão
de Agricultura, e do alinhamento político que estabelecemos nas esferas dos Governos Federal e Estadual.
Essa nova maneira de implementar as políticas
públicas no setor agrícola está dinamizando a economia do nosso Estado, gerando mais emprego e renda em todos os setores e, com certeza, vai contribuir
para o fortalecimento de nossa economia, mantendo
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o homem no campo, com dignidade e, principalmente,
com qualidade de vida.
Estamos no caminho certo e, com o trabalho e a
determinação de todos, cada um fazendo a sua parte,
Rondônia em breve se consolidará como a maior potência agrícola da Amazônia Legal.
O mais importante, no entanto, é que estamos
levando assistência técnica, tecnologia e investimentos
para os agricultores, para o campo. Um exemplo disso
é que durante a feira foi realizado o lançamento da pedra fundamental das futuras instalações da montadora
de tratores e implementos agrícolas Budny Tratores,
em Ji-Paraná. A perspectiva da empresa é gerar cerca
de 300 empregos diretos e investir aproximadamente
R$35 milhões na instalação da unidade em Rondônia.
A instalação dessa montadora em Ji-Paraná é
mais um reflexo do bom momento da economia do
nosso Estado, que cresce com a força da agropecuária e dos investimentos do Programa de Aceleração do
Crescimento do Governo Federal, como as usinas do
Rio Madeira, a implantação de terminais hidroviários,
as obras em rodovias, aeroportos e, o principal, a nossa
ferrovia, obras de saneamento básico, investimentos
na saúde, na educação e na segurança pública.
Vivemos um momento de transformação social
e crescimento acelerado em Rondônia, com aumento
da produção agrícola, expansão da indústria e com a
atração de investimentos em todos os setores.
Evidente que a base de nossa economia e a vocação natural de nosso Estado é a agropecuária. Mas
precisamos da indústria de transformação e estamos
estimulando a implantação de agroindústrias para que
possamos agregar valor aos nossos produtos agrícolas, gerando mais emprego e renda, bem como a circulação de recursos e mercadorias no próprio Estado.
Até pouco tempo, Porto Velho, Manaus, Rio Branco, Boa Vista e outras capitais da Amazônia importavam
quase que 100% dos produtos hortifrutigranjeiros de
São Paulo, do Paraná ou do Rio Grande do Sul. Isso
não ocorre mais, e Rondônia está se tornando o principal fornecedor de produtos primários para os demais
Estados da região, além do quarto maior exportador
de carnes do País.
Por isso, cobramos insistentemente a melhoria
da infraestrutura de transportes em nosso Estado e na
Região Norte, pois precisamos de melhores condições
para escoar nossa produção.
Rondônia está no eixo estratégico de expansão
agropecuária do País, com Porto Velho tornando-se
um polo intermodal importante para a exportação
dos produtos agroindustriais produzidos nas Regiões
Centro-Oeste e Norte, mas para que esse novo eixo
estratégico para o desenvolvimento do País se viabilize
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faz-se necessária a execução de projetos importantes,
como a restauração da BR-364 como um todo – parte
dela está em curso, ainda temos o trecho 1, que vai de
Vilhena a Pimenta Bueno, que não concluiu o processo licitatório –; a restauração da BR-425 – que ainda
não concluiu o processo licitatório – e da BR-429, que
estão em processo de licitação; e a reconstrução da
BR-319, que liga Manaus a Porto Velho e está abandonada há mais de 20 anos.
Há 20 anos não se transita mais por essa estrada, Senador Mozarildo, que é importantíssima para o
nosso Estado, Rondônia, para o Estado do Amazonas
e para o seu Estado de Roraima também. É a única
ligação do seu Estado com os demais Estados brasileiros. E nós precisamos fazer com que o que produzimos em Rondônia possa chegar a esses Estados,
como o Estado de Roraima e o Estado do Amazonas,
por terra, por estradas, porque o custo do frete é bem
mais barato. Hoje, leva de cinco a sete dias para uma
balsa sair de Porto Velho, chegar a Manaus e, depois,
retomar a estrada de novo e chegar à capital do seu
Estado, Boa Vista.
Precisamos melhorar as condições de navegabilidade da hidrovia do Madeira, com a construção
das eclusas nas usinas hidrelétricas de Jirau e Santo
Antônio, bem como de outras obras de infraestrutura
e logística que já estão em andamento ou previstas
no Orçamento, como a Ferrovia de Integração Centro-Oeste e sua extensão de Vilhena até Porto Velho e Rio
Branco, no Acre, quando passa a integrar a Ferrovia
Transcontinental.
O Diário Oficial da União publicou, no dia 24 de
maio, o edital para contratação do Estudo de Viabilidade
Técnica, Econômica e Ambiental do trecho Porto Velho
a Vilhena da Ferrovia Transcontinental. Por meio desse
mesmo edital, também será contratado o projeto básico
de engenharia do referido trecho de 770 quilômetros.
Essa é, sem dúvida, uma notícia muito positiva
para todo o Brasil, especialmente para as Regiões
Centro-Oeste e Norte, e, em particular, para o Estado de Rondônia, pois se trata de uma ferrovia que irá
consolidar os corredores logísticos e de exportação via
Rio Madeira e Rio Amazonas e pelo Oceano Atlântico,
bem como pela saída para o Pacífico.
Nós conseguimos colocar no PPA 2012/2015 a
execução do projeto dessa ferrovia, que é da maior
importância. Fizemos isso numa audiência pública na
Assembleia Legislativa de Porto Velho, quando lá estivemos, junto com o Presidente da Comissão Mista
do Orçamento e junto com o relator do PPA. Incluímos
no PPA a elaboração do projeto dessa ferrovia tão importante para todos nós.
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A abertura dos envelopes desse processo licitatório ocorrerá no dia 12 de julho deste ano e, a partir
daí, a empresa vencedora terá prazo de 25 meses
para entregar os referidos estudos, ou seja: o projeto
básico e o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica
e Ambiental. O preço de referência para a prestação
desses serviços é de R$50 milhões.
A Ferrovia Transcontinental foi planejada para ter,
aproximadamente, 4,4 quilômetros de extensão em
solo brasileiro, entre o Porto do Açu, no litoral do Rio
de Janeiro, e a localidade de Boqueirão da Esperança, no Acre, como parte da ligação entre os oceanos
Atlântico, no Brasil, e Pacífico, no Peru. Estão previstos
R$4,9 bilhões no PAC para essa obra.
O trecho entre Vilhena e Porto Velho, que tem 770
quilômetros de extensão, interligará a região produtora
de grãos e outros produtos agroindustriais do Estado
do Mato Grosso e Rondônia à hidrovia do Madeira,
em Porto Velho, e estabelecerá um corredor logístico intermodal importante para acesso aos Portos de
Itacoatiara, no Amazonas, e Santarém, no Pará, que
são vias de exportação e importação relevantes em
direção à América Norte, Europa e Ásia, neste caso,
por meio do Canal do Panamá.
A expectativa inicial do Governo Federal era ter
iniciado as obras no final de 2010, no trecho chamado
de Ferrovia de Integração Centro-Oeste, entre Campinorte, Goiás, e Lucas do Rio Verde, Mato Grosso,
mas diversos adiamentos ocorreram por problemas
do projeto básico e na licitação da obra, até que o
TCU impediu a licitação de milhares de trilhos, devido
a falhas no projeto.
Um novo projeto para os 900 quilômetros entre
Campinorte, Goiás, e Lucas do Rio Verde, foi realizado.
O trecho foi novamente licitado e a expectativa da Valec
é iniciar as obras nesse trecho até dezembro deste ano.
Portanto, tudo indica que em breve teremos a
Ferrovia Transcontinental em obras, o que deverá estimular ainda mais o desenvolvimento da agropecuária
na região Centro-Oeste e, principalmente, no nosso
Estado de Rondônia.
Outro assunto que trago nesta tarde, Sr. Presidente.
Além do crescimento orgânico da nossa economia, baseada na agropecuária, grandes transformações
socioeconômicas vêm ocorrendo nos últimos cinco anos
devido às obras do PAC do Governo Federal em nosso Estado, como as usinas de Jirau e Santo Antônio,
a construção da ponte da BR-319, lá em Porto Velho,
ligando Porto Velho a Humaitá, as travessias urbanas
de vários Municípios – Ji-Paraná, Vilhena, Pimenta
Bueno, Cacoal, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Presidente Médici –, a restauração das rodovias federais,
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que estão iniciando, além das obras de saneamento, de
mais investimentos na saúde e na segurança pública.
Entre 2002 e 2010, Rondônia foi o segundo Estado que mais cresceu no País, com 63,9% de crescimento acumulado no período, atrás apenas do Estado
de Tocantins. Evidente que essas são as duas mais
novas fronteiras agrícolas do País, e esse crescimento vultoso é até natural em relação aos Estados mais
antigos e com economias mais estáveis e consolidadas, tanto que, apesar do arrefecimento na economia
brasileira, Rondônia continua crescendo acima da
média, com índices superiores a 7% em 2011 e 2012.
Para atender às demandas deste momento de
transição socioeconômica e proporcionar à sociedade
rondoniense formação educacional para o desenvolvimento técnico e tecnológico compatível com a realidade atual, é preciso fortalecer as nossas instituições
de ensino.
Já falei aqui sobre a necessidade de fortalecimento da educação infantil em todo o nosso País, com
a federalização do ensino básico, mas hoje chamo
atenção para a necessidade de mais investimento no
ensino técnico e profissionalizante e, em especial, no
ensino superior.
O Governo Federal tem investido muito no ensino
técnico em Rondônia, na implantação de unidades do
Instituto Federal de Ensino Tecnológico, que já possui
oito unidades espalhadas pelo Estado, como também
no ProJovem Trabalhador, implementado por meio do
Ministério do Trabalho e Emprego. Esses investimentos
são importantes, mas não podemos abandonar os investimentos no ensino superior, em especial na nossa
Universidade Federal de Rondônia (Unir).
Infelizmente, nos últimos anos, a Unir vem enfrentando uma série de problemas administrativos, que
vão desde a falta de recursos, como também o mau
uso dos recursos existentes. A fase do mau uso dos
recursos públicos, pelo que tudo indica, já foi superada, e a atual reitoria está comprometida em estruturar
a universidade com seriedade e transparência.
Na última semana, a Bancada Federal de Rondônia teve uma audiência com o Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, juntamente com a reitora da
Universidade, Drª Maria Berenice Alho da Costa Tourinho, em que buscamos apoio para investimentos em
melhorias na infraestrutura e custeio dos oito campi
da universidade federal, situados em Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Presidente
Médici, Rolim de Moura e Vilhena.
A reitora nos apresentou um plano emergencial
para melhorar as condições de gestão da universidade, a sua estrutura física, os laboratórios, equipamentos e centros de convivência, como também o projeto
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político-pedagógico e os projetos de pesquisa e extensão, além do Hospital Universitário. O Ministro se
comprometeu em liberar as emendas de bancada, os
recursos para o plano emergencial e também para o
Hospital Universitário. Foi uma grande conquista, uma
reunião importante. E a união de toda a Bancada fortalece ainda mais a posição do Ministério em atender
às demandas da universidade federal do nosso Estado de Rondônia.
Mas apenas os recursos dessas emendas da
Bancada federal não serão suficientes para a manutenção, a melhoria e a ampliação de nossa universidade.
É preciso que o Governo Federal aumente a dotação
orçamentária da Unir, ampliando sistematicamente os
recursos para infraestrutura, custeio, pesquisas e projetos de extensão, tão importantes para o aprendizado e para o desenvolvimento de nossos alunos, como
também para a economia do Estado.
O orçamento anual da Unir é da ordem de R$120
milhões, considerando-se apenas a manutenção da estrutura, o custeio, a folha de pagamento e a execução
dos projetos de ampliação em andamento, que envolvem 12 edificações. Isso, sem contar com o projeto de
construção do Hospital Universitário, que terá um custo de aproximadamente R$200 milhões. No entanto, a
dotação orçamentária do Ministério da Educação para
a Unir não chega a R$70 milhões/ano.
É por isso que, todos os anos, liberamos emendas parlamentares, individuais e de Bancada, para a
nossa universidade, pois sabemos que esses recursos são fundamentais para a sua manutenção. Neste
ano, destinamos uma emenda de bancada no valor
de R$27 milhões, além de emendas individuais para
diversos campi.
Considero o ensino técnico e superior essenciais
para o desenvolvimento de Rondônia e posso citar
como exemplo o último campus da Unir a ser instalado, o de Presidente Médici, que, em pouco tempo,
transformou-se no mais importante polo de pesquisa
para o desenvolvimento da piscicultura na Amazônia,
desenvolvendo matrizes de tambaqui, tucunaré e pirarucu, além de outros, bem como o melhoramento
genético dessas espécies.
Essas pesquisas e o trabalho de extensão da universidade são de grande importância para atingirmos
a meta proposta pelo Governador Confúcio Moura,
de saltarmos de uma produção de 15 mil toneladas
para 80 mil toneladas/ano na produção de pescado
em nosso Estado.
Temos potencial, capacidade e competência para
isso, mas faltam investimentos em melhores equipamentos para os laboratórios, em capacitação dos quadros
técnicos e de pesquisadores, com a formação de mais
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mestres e doutores, bem como na manutenção, melhoria e ampliação da estrutura física da universidade.
Na última semana, demos mais um passo importante nessa direção, mas precisamos avançar muito,
para atingirmos o estágio ideal para toda a nossa Universidade Federal de Rondônia.
Essa é uma bandeira de todos os rondonienses,
da Bancada federal e do PDT.
Portanto, reforço aqui o meu compromisso com
a Unir. E esperamos sensibilizar cada vez mais o nosso Ministro Mercadante para ajudar a nossa universidade. Quero reforçar também o nosso compromisso
com a reitoria, com todo o corpo docente e discente,
a fim de fortalecermos a nossa universidade, já que
a nossa grande missão consiste em levar o ensino a
todos os jovens, a toda a população do nosso Estado
que precisa de uma universidade cada vez mais forte.
Eram essas as minhas colocações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Acir Gurgacz, meus cumprimentos pelo seu
pronunciamento. E peço a V. Exª que presida a sessão
por alguns minutos. Antes, porém, convido para vir à
tribuna o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Acir Gurgacz, do
Estado de Rondônia, V. Exª acaba de fazer um brilhante pronunciamento enfocando justamente a importância da educação para o desenvolvimento de Estados
como o seu, como o meu, como o do Amapá, que são
Estados que já têm universidades, mas que precisam
de um maior apoio para que elas avancem. Parabéns,
portanto, pelo tema!
Hoje, quero abordar novamente, Senador Acir
Gurgacz, a questão da fronteira Brasil/Venezuela,
portanto a fronteira do meu Estado de Roraima com
a Venezuela.
Temos relatado e falado sobre o assunto com o
Embaixador da Venezuela no Brasil, inclusive, na semana passada, isso foi objeto de uma reunião na Câmara
dos Deputados, na Comissão de Relações Exteriores,
com a presença do Presidente da Assembleia do Estado de Roraima e do Presidente da Assembleia do
Estado do Amazonas, que são justamente aqueles que
mais vão à Venezuela, seja a turismo ou a negócios e
que sofrem sérios constrangimentos, para não dizer
uma palavra mais forte, na sua caminhada dentro da
Venezuela pela rodovia.
Esse, portanto, é um problema que, por um lado,
prejudica a Venezuela, porque muitas pessoas deixam
de lá ir por causa disso, e os relatos são muito fortes.
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E, mais recentemente, um problema com relação à faixa onde não se permite edificação a partir da
linha de fronteira. Havia uma demarcação em que os
marcos estavam bastante distantes um do outro. Então, mantendo uma linha reta entre um ponto e outro,
muitas obras foram construídas do lado brasileiro e
do lado venezuelano. Depois, se fez o adensamento.
Portanto, muitos prédios, ruas e até estabelecimentos
de ensino, fora casas de particulares, foram edificados
antes desse adensamento e seus proprietários estão
sofrendo agora o constrangimento até mesmo de ter
que demolir suas casas por causa disso.
Então, estamos buscando um entendimento que
seja possível compatibilizar, como bons vizinhos, essa
questão, de forma que tanto Pacaraima, do lado brasileiro, quanto Santa Elena, do lado venezuelano, possam de fato ter uma relação de amizade, de respeito
um para com o outro.
Tivemos a oportunidade de aprovar na Comissão
de Relações Exteriores um requerimento de minha
autoria em que peço a constituição de uma comissão
temporária externa do Senado para ir lá, in loco, verificar os problemas e apresentar uma sugestão de
solução pacífica para a questão.
É muito estranho que até mesmo prédios oficiais
da Venezuela estejam dentro dessa faixa e, do lado
brasileiro, também existem prédios públicos e residências que estão sofrendo com o mesmo problema.
Espero que, durante esta semana ou na próxima, no máximo, possamos compor essa comissão
temporária externa, que já foi aprovada, para darmos
continuidade às ações que a própria Comissão de
Relações Exteriores do Senado já fez em termos de
gestões junto ao Ministério das Relações Exteriores,
para que, de fato, encontremos um meio termo nessa
questão, principalmente agora que a Venezuela adentrou o Mercosul, mais uma razão, portanto, para que
tenhamos tranquilidade tanto nos negócios quanto no
turismo. Até, Senador Acir, a maioria da população de
Boa Vista todo mês vai a Santa Elena fazer seu rancho mensal. Por quê? Porque realmente os preços são
muito mais baixos do que os de Boa Vista.
A mesma coisa nós temos com relação à gasolina, ao combustível de modo geral. Lá na Venezuela, o
brasileiro abastece o carro por menos de R$0,50 o litro.
Portanto, é muito barato. Nós vivemos lutando para que
se faça a importação desse combustível – através da
Petrobras ou através de alguma empresa privada –, o
combustível já beneficiado ou mesmo o petróleo – neste
último caso, faríamos o beneficiamento em Boa Vista.
Agora, é verdade que esse tema vem sendo deixado de lado pela Petrobras ou, talvez, ela não venha
se empenhando no caso do nosso Estado. Digo isso
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porque, se considerarmos o quanto a Petrobras fornece, o que fornece para Roraima em comparação com
outros Estados é uma cota muito baixa – se fizermos
uma média histórica, constataremos isso. No entanto,
somos obrigados a pagar o preço da gasolina que se
paga no sul do País, mais próximo dos centros produtores.
Então, faço hoje este apelo e devo também pedir uma audiência com o Embaixador da Venezuela
novamente para levar essas questões, para depois
irmos lá – a comissão temporária externa do Senado
já aprovada pela Comissão de Relações Exteriores –
dialogar, documentar e realmente desentravar esses
problemas que estão prejudicando tanto o lado brasileiro – mais afetado é o meu Estado de Roraima, que é
encravado na Venezuela, é encaixado dentro da Venezuela, mas também é afetado o Estado do Amazonas,
que tem muitos negócios com a Venezuela e enfrenta
esses transtornos...
Espero realmente que possamos, de maneira
definitiva, encontrar um caminho para resolver todos
esses problemas que dizem respeito à fronteira do
nosso País com a Venezuela.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Meus cumprimentos, Senador Mozarildo, pelo
tema abordado. Conheço muito bem os problemas daquela divisa e sei como é importante essa reunião dos
senhores com as autoridades venezuelanas.
Passo a palavra ao Senador Alvaro Dias, do
PSDB do Paraná.
Convido o Senador Mozarildo a presidir a sessão
por gentileza, se for possível.
O Senador Alvaro Dias terá 20 minutos, conforme o Regimento.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sras Senadoras,
causa-nos constrangimento, sempre, a crítica de que
não há oposição no Brasil. Limitada numericamente,
a oposição não consegue dar volume às suas ações,
de forma a oferecer visibilidade ao seu trabalho. E,
obviamente, nós temos que nos conformar com um
julgamento extremamente negativo que a opinião pública faz relativamente à oposição brasileira, que é
numericamente limitada, a menor da América Latina,
talvez, e sem dúvida a menor oposição dos últimos
tempos no Brasil.
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De qualquer maneira, há aqueles que se esforçam
com o objetivo de cumprir a missão de fiscalizar o Poder
Executivo. Hoje eu trago o resultado de uma dessas
ações. Por volta de 2006, presidimos, no Congresso
Nacional, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
da Terra e, como consequência das investigações realizadas por essa Comissão Parlamentar de Inquérito,
apresentamos requerimentos e denúncias, sobretudo
ao Tribunal de Contas, solicitando auditorias para a
confirmação das irregularidades verificadas durante os
trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito.
Nesta semana, recebi o resultado de um desses relatórios do Tribunal de Contas. Nesse relatório,
apresentado pelo Tribunal de Contas da União, como
consequência de um requerimento nosso de novembro de 2006 – veja que são vários anos –, o Tribunal
de Contas impõe ao Sr. Bruno Maranhão e à entidade
comandada por ele, a Associação Nacional de Apoio à
Reforma Agrária (Anara), a devolução de R$3,3 milhões,
em valores de hoje, aos cofres públicos, por irregularidades na execução de três convênios com o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra.
O Bruno Maranhão ficou conhecido nacionalmente por liderar uma invasão, com 50 trabalhadores sem
terra, à Câmara dos Deputados, em 2006, que resultou na depredação de uma das entradas do prédio do
Congresso Nacional; e ficou conhecido também por, ao
ser recebido pelo Presidente da República, oferecer a
ele um boné do movimento que liderava, o MSTL, uma
sucursal do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.
Nessa auditoria, o Tribunal de Contas também
aplica multa de R$400 mil ao Sr. Bruno Maranhão, além
da devolução dos R$3,3 milhões, e também ao titular
do Incra, Sr. Carlos Mário Guedes, bem como ao ex-presidente da autarquia, Sr. Rolf Hackbart, impondo-lhes a sansão, respectivamente, de R$3 mil e R$10
mil. Portanto, essa auditoria conclui confirmando as
irregularidades que apresentamos após os trabalhos
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
Outras auditorias também foram realizadas, ao
final daquela Comissão Parlamentar de Inquérito, entre
elas, auditorias que envolveram a Confederação das
Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil (Concrab) e
a Associação Nacional de Cooperação Agrícola (Anca),
que terão de devolver aos cofres públicos R$15 milhões
em valores corrigidos.
Portanto, irregularidades foram apontadas, sobretudo o desvio de finalidade na aplicação de recursos
públicos, recursos decorrentes de convênios celebrados
por vários Ministérios, não apenas pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário, mas por vários Ministérios,
que celebravam e celebram convênios com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra por meio de coo-
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perativas agrárias que foram organizadas exatamente
para a celebração desses convênios.
Em que pese o fato de as denúncias acontecerem, o Governo, em nenhum momento, interrompeu
o repasse dos recursos a essas cooperativas. Ao contrário, o que se verificou foi um aumento de valores. O
Governo continuou cumprindo o convênio estabelecido; a legislação determinava o cancelamento desses
convênios, o Governo não os cancelou. Ao contrário, a
cada ano, procurava aumentar o repasse de recursos
ao MST, por intermédio, sobretudo, dessas três instituições: a Concrab, a Anca e o Iterra, este, um instituto
do Rio Grande do Sul que também foi alvo de auditoria.
O Tribunal fiscalizou 74 convênios, no valor de
R$32 milhões, firmados com 11 Ministérios e Secretarias do Governo Federal, de 1998 a 2003, e a maior
parte dessas irregularidades ocorreram em convênios
celebrados durante o governo do ex-Presidente Lula.
Esses convênios, portanto, envolviam 11 Ministérios
e Secretarias do Governo Federal.
Essas auditorias foram realizadas por solicitação
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Como já
disse, apenas na auditoria envolvendo a Concrab e a
Anca, R$15 milhões foram apontados como desviados,
resultado, portanto, do desvio de finalidade na aplicação
de recursos públicos, que deverão ser devolvidos aos
cofres públicos com a necessária correção dos valores. Portanto, não são apenas R$15 milhões de reais.
Faço referência a esses fatos porque só agora
recebemos o comunicado do Tribunal de Contas da
União. Por isso, só agora podemos divulgar que o Tribunal de Contas cumpriu, mais uma vez, a sua missão,
que tem sido da maior utilidade para tentar impedir que
a impunidade prevaleça e, assim, se estimule o desvio
de recursos públicos no País.
Repito que não são apenas essas as auditorias.
Essas foram as concluídas. Como disse, o Tribunal fiscalizou 74 convênios, e aguardamos, evidentemente, a
conclusão desses procedimentos que foram adotados
pelo Tribunal de Contas da União.
E, por falarmos, Sr. Presidente, em combater
a impunidade e por destacarmos a importância da
transparência e, sobretudo, do papel fiscalizador do
Congresso Nacional, registro mais um fato que lamentamos profundamente, Senador Jarbas Vasconcelos.
Na última sexta-feira, o site iG revelou uma comunicação restrita do Itamaraty com a previsão de que
todos os documentos sobre as visitas ao exterior da
Presidente Dilma ou do Vice, Michel Temer, passadas
ou futuras, deveriam ser reclassificadas como “reservadas”, com o objetivo de mantê-las sob sigilo até que
Presidente deixe o cargo, em 2014 ou 2018, em caso
de reeleição. Segundo o porta-voz do Itamaraty, a re-
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classificação deverá impor sigilo sobre faturas e boletos,
notas fiscais de hospedagem da comitiva presidencial.
Nós solicitamos, há pouco tempo, por meio de
um requerimento de informações, prestação de contas da Presidente Dilma a respeito de sua viagem a
Roma – aquela viagem fantástica que custou um valor
exorbitante aos cofres públicos do País. Todos nós nos
lembramos de uma viagem da Presidente da República para a entronização do Papa Francisco, acompanhada de uma comitiva imensa, comitiva esta que
se hospedou, desprezando a Embaixada brasileira
na Piazza Navona, em um hotel luxuosíssimo, com
gastos elevados.
Nós ainda não tivemos resposta àquele requerimento de informações aprovado pela Mesa do Senado. E, agora, vejo que, certamente, não teremos essa
resposta, visto que o Itamaraty voltou lá para trás e
determinou a reclassificação como “reservados” esses
boletos, essas faturas das viagens realizadas pela Presidente Dilma. Ou seja, essas faturas não serão mais
reveladas. Nós não podemos ter conhecimento do que
ocorreu nessa viagem em matéria de gastos – nessa
e em outras viagens. Agora é sigilo absoluto! É uma
questão de segurança nacional.
Nós já não suportávamos a ideia de que recursos
gastos com cartões corporativos pela Presidência da
República fossem considerados sigilosos a pretexto
de que estaria em jogo a segurança nacional. Ora, Sr.
Presidente, como podem afetar a segurança nacional gastos da Presidência da República com cartões
corporativos? A menos que a Presidência da República estivesse adquirindo armamentos pesados para
uma suposta guerra que ocorreria à frente, utilizando
cartões corporativos. Isso é surrealista demais! Isso
seria inusitado!
Enfim, se antes não podíamos conhecer as despesas da Presidência da República com a utilização
de cartões corporativos, agora também não podemos
conhecer despesas da Presidência da República ou
da Vice-Presidência da República em suas viagens
internacionais.
O site Contas Abertas, revelou, até abril, que
R$15,2 milhões foram pagos com cartões corporativos. Do total pago por meio dessa ferramenta, 48%, o
equivalente a R$7,3 milhões, foi efetuado de maneira
sigilosa. Por que esse sigilo? É dinheiro do imposto
pago com tanto sacrifício pelo povo brasileiro! Por que
esse sigilo? Por que teria a Presidente Dilma direito
a esse sigilo? O povo brasileiro não pode saber onde
seu dinheiro está sendo aplicado. Neste caso, seriam
R$7,3 milhões gastos de maneira sigilosa até abril.
A Presidência da República lidera os pagamentos
com cartões corporativos e também os gastos secre-
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tos. Já foram pagos R$4,8 milhões com os cartões da
Presidência, 95% deles sigilosos – R$4,8 milhões até
abril gastou a Presidente Dilma com o cartão corporativo e 95%, sigilosos.
Nós estaríamos autorizados a fazer ilações em
relação a esses gastos. Nós estaríamos autorizados
a imaginar onde a Presidente gastou R$4,8 milhões,
já que o governo não quer prestar contas, já que o governo não quer informar a quem paga impostos neste
País onde esse dinheiro foi aplicado.
Repito que fui autor de um requerimento de informações, dirigido ao Ministro Gilberto Carvalho, sobre os
gastos efetuados pelo governo na viagem da Presidente Dilma e comitiva à cidade do Vaticano, por ocasião
da missa inaugural do Pontificado do Papa Francisco.
Essa resposta não chegou! Não tivemos essas informações, e, coincidentemente, o Itamaraty adota esse
procedimento inusitado. Essas informações passam a
ser sigilosas. Não poderemos ter acesso a elas!
Ora, Sr. Presidente, estamos sob a égide do regime democrático ou sob a égide de um regime autoritário?
Esta é uma questão a ser formulada à Presidente
Dilma Rousseff.
Mas vamos, Sr. Presidente, insistir, vamos verificar
a legislação, se essa nova Lei de Acesso à Informação
não nos possibilitará termos conhecimento do que se
gastou nessa viagem da Presidente Dilma a Roma.
Mas não basta saber dessa viagem! Queremos
saber de todas as viagens. O povo brasileiro tem o
direito de saber de todas as viagens realizadas pela
Presidente Dilma e pelo Vice-Presidente.
E não posso deixar de registrar, Sr. Presidente,
em que pese a gravidade desse fato, essa decisão de
governo, que busca sigilo para gastar, que desrespeita a população do País ao dizer a ela: “Não, não lhe
devemos prestação de conta alguma”.
Ora, Sr. Presidente, não poderia deixar de registrar também, além disso, esse lamentável episódio
ocorrido no Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, Na rotina desses escândalos, a mídia repercutiu,
nesse final de semana, a denúncia, que foi estampada
especialmente pela revista Veja, mas com desdobramento em outros órgãos de imprensa do País, o jornal
O Globo, para exemplificar, de um caso de dinheiro
transportado nas roupas íntimas. Na verdade, não há
criatividade, Senador Jarbas. É uma repetição! Antes
já se utilizou esse expediente: transportar dinheiro
nas roupas íntimas. Foram encontrados R$465 mil
escondidos no corpo de um cidadão que foi detido no
aeroporto de Brasília.
Aí, liga-se ao fundo de pensão. E nós nos lembramos da CPI dos Correios, que tentou investigar os
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fundos de pensão e não teve tempo suficiente para
aprofundar as investigações.
Lembro-me de que o sub-relator dos fundos de
pensão foi o então Deputado ACM Neto, hoje Prefeito
de Salvador.
Nós não tivemos o tempo necessário para a conclusão das investigações. E esse episódio agora nos
envia àquele momento de investigação da CPI dos Correios, quando se tentou investigar os fundos de pensão.
Há uma relação desse episódio com as investigações que se pretendia fazer naquela época. É a
oportunidade para a Polícia Federal...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Vou
concluir, Presidente.
É preciso que a Polícia Federal apure esse episódio.
Nós não vamos propor nenhuma investigação no
Congresso. Nós já estamos desanimados em matéria
de Comissão Parlamentar de Inquérito neste momento
do Congresso Nacional, de dominação completa e absoluta do Poder Executivo. Esta Casa se transformou
num almoxarifado da Presidência da República. Nós
não vamos gerar uma falsa expectativa anunciando aqui
que vamos propor nova investigação em relação aos
fundos de pensão. Resta-nos pedir à Polícia Federal,
que é uma instituição independente, que, valendo-se
desse episódio, possa aprofundar investigações.
Nós não tivemos consequência em relação às
investigações sobre os aloprados que apareceram
com uma mala, apresentada pela televisão ao País,
com R$1,7 milhão num hotel de São Paulo. Nós não
tivemos o resultado conclusivo dessas investigações.
A punição não alcançou os principais responsáveis.
Os líderes dos aloprados não foram alcançados pelas
investigações e não foram punidos, permaneceram
impunes e elegíveis.
Nós esperamos que, desta feita, a Polícia Federal possa instaurar os procedimentos com muita disposição e entusiasmo para essa investigação. Afinal,
os nossos aeroportos não podem se transformar na
rotina para aqueles que carregam dinheiro roubado
nas suas partes íntimas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr.
Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ataídes Oliveira.
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Agradeço a V. Exª pelo pronunciamento, Senador Alvaro.
Senador, é atribuição desta Casa, deste Parlamento fiscalizar a coisa pública. Acredito que esses
fundos de pensão no País sejam um ninho de guacho,
onde ninguém bota a mão. É aquela coisa que fica lá
em cima da árvore. Mas há um momento em que essa
bomba vai estourar.
Recentemente, falei a respeito do RPPS, o Regime Próprio de Previdência Social, que hoje conta com
mais de dez milhões de segurados e que, a qualquer
momento, não tenho dúvida, virá à tona e trará consequências graves ao nosso povo brasileiro.
Portanto, passo, agora, a palavra para o Senador
Rodrigo Rollemberg, pela Liderança do PSB do Distrito
Federal, pelo tempo regimental.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei muito breve, mas
quero fazer um registro e algumas reflexões.
Já tive a oportunidade de ocupar a tribuna desta
Casa para lembrar os avanços que nós conquistamos
no Brasil desde o advento da Constituição de 1988.
Muitas vezes nós não nos damos conta, mas há pouco
mais de 30 anos, Sr. Presidente, o Brasil vivia numa
ditadura. E foi através de um amplo processo de mobilização política, que envolveu lideranças de políticas de diversos partidos, que nós tivemos o processo
de anistia, tivemos a Constituinte de 1988, tivemos a
implantação da democracia no País e que estamos,
a cada período, ampliando conquistas no processo
democrático brasileiro. Foi assim com a aprovação da
Lei da Transparência, uma lei importante, de autoria
de um Senador do PSB, o Senador Capiberibe, que
obriga à publicação, quase em tempo real, de todos os
contratos, convênios, de todos os atos de contratação
celebrados pela Administração Pública, ampliando as
possibilidades de controle social nos âmbitos federal,
estadual e municipal em todos os Poderes.
Tivemos aprovada a Lei de Acesso à Informação, com o apoio desta Casa, o que também dá maior
transparência à Administração Pública, permitindo que
qualquer cidadão possa buscar a informação num determinado ministério, num determinado órgão público,
informação essa que é de interesse coletivo, avançamos
com a instalação da Comissão da Verdade, que busca
passar a limpo o nosso passado para que questões
repudiadas por uma sociedade democrática não voltem a ocorrer em nosso País, e tivemos uma grande
conquista da população brasileira, que se mobilizou e,
através de um projeto de iniciativa popular, propôs ao
Congresso Nacional a Lei da Ficha Limpa, que, sem
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dúvida alguma, veio para melhorar a qualidade da política e dos políticos no nosso País, fazendo com que
aquelas pessoas que tenham condenação em segundo
grau em órgão colegiado estejam impedidas de participar de processos eleitorais. Entendo que isso foi um
avanço, um avanço que demonstra o inconformismo
da população brasileira com a corrupção, corrupção
que retira dinheiro da saúde, da educação, da segurança, opis cobra maior rigor na escolha, na seleção
dos candidatos.
Estou lembrando isto para manifestar minha preocupação com a notícia, que está sendo veiculada pelos jornais já há alguns dias, de que a Câmara prepara
um projeto, que deve ser apreciado ainda esta semana, flexibilizando a Lei da Ficha Limpa para permitir
que prefeitos que tiveram suas contas rejeitadas pelo
Tribunal de Contas só não possam ser candidatos se
tiverem suas contas rejeitadas pela câmara municipal.
É importante registrar, Sr. Presidente, que nós
temos, no Brasil, diversos Municípios em que os prefeitos são os ordenadores de despesa. E é importante
lembrar que os tribunais de contas são órgãos técnicos. Se nós transferirmos a inelegibilidade apenas
para os casos em que a Câmara de Vereadores, em
que a Câmara Municipal rejeitar as contas do prefeito,
nós estaremos abrindo mão de uma avaliação técnica
feita por um órgão colegiado e transferindo essa responsabilidade para um órgão eminentemente político.
E a gente sabe que, na prática, grande parte dos prefeitos deste País controla as Câmaras de Vereadores.
Portanto, vamos ter um instituto ineficaz, estaremos
promovendo uma flexibilização na Lei da Ficha Limpa e, no meu entendimento, estaremos regredindo do
ponto de vista do marco legal e da moralidade no trato
da coisa pública no País.
Neste sentido, quero me solidarizar com as preocupações manifestadas hoje pela Procuradora Eleitoral Sandra Cureau, no Correio Braziliense, com as
diversas manifestações, também, do ex-Ministro Ayres
Britto, ex-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, e de membros
do Movimento de Combate à Corrupção, entendendo
que nós estaremos regredindo.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Nós devemos, entendendo a democracia como
uma das grandes conquistas da população brasileira,
fazer com que nossas atitudes, com que nossas ações
legislativas, daqui para frente, sejam sempre no sentido de aprofundar a democracia no nosso País, jamais
no de regredir naquilo que foi conquista da população.
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É importante registrar que a Lei da Ficha Limpa
foi um projeto de iniciativa popular que mobilizou mais
de 500 mil pessoas no Brasil, mas a obrigatoriedade
era para que tivéssemos 0,5% de assinaturas, tendo
como base o número de eleitores no País. A sociedade civil conseguiu um número muito superior a isso, e,
através de uma grande pressão, uma pressão legítima, uma pressão bonita, uma pressão cidadã sobre o
Congresso Nacional brasileiro, a Lei da Ficha Limpa foi
aprovada, salvo engano, por unanimidade na Câmara
dos Deputados e por unanimidade no Senado Federal.
Portanto, entendo que, neste momento, ao mexer,
ao modificar a Lei da Ficha Limpa para torná-la mais
flexível, especialmente no que se refere às questões
da prestação de contas de prefeitos municipais, estaremos promovendo um retrocesso que não é bom para
a democracia no nosso País.
Espero que paire o bom senso na Câmara dos
Deputados e que esse projeto não seja apreciado e
votado naquela Casa. Parece que o projeto está sendo
construído neste momento e já seria apreciado imediatamente pelo Plenário. Mas, ainda que a Câmara dos
Deputados não entenda assim, entendo que o Senado deve buscar evitar a tramitação desse projeto ou
recusar esse projeto, porque ele, sem dúvida, traz um
prejuízo enorme ao aprofundamento da democracia
no nosso País.
Repito: devemos caminhar no sentido do aprofundamento, da radicalização da democracia no nosso País, na melhoria da qualidade da representação
política, criando um rigor cada vez maior, com o objetivo de melhorar a qualidade da representação política. Não devemos, jamais, retroceder num tema tão
importante e tão caro aos brasileiros como é o da Lei
da Ficha Limpa.
Era este o registro que, em nome da Liderança do PSB, eu gostaria de fazer neste momento, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Cumprimento V. Exª e coaduno com V.
Exª que foi um grande avanço. A criação da Lei Complementar nº 135, Senador, foi uma grande vitória do
povo brasileiro, e mexer hoje nessa legislação é, realmente, um grande retrocesso.
Concedo a palavra ao Senador Anibal Diniz, pelo
PT do Acre.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV
Senado, ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna
para fazer menção a uma entrevista concedida pelo
advogado Luiz Saraiva ao programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, no Acre.
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Ele faz uma reflexão pautada pelo bom conhecimento jurídico para denunciar as atrocidades que estão
acontecendo nesse processo denominado Operação
G7, que resultou na prisão de 15 pessoas no Estado
do Acre, desrespeitando completamente o Estado
democrático de direito, porque essas pessoas não tiveram a oportunidade de fazer a sua defesa. O direito de defesa não foi concedido a essas pessoas até
agora e os processos sequer foram disponibilizados
para que elas saibam de que estão sendo acusadas
e para que os advogados possam organizar seus argumentos de defesa.
Na última sexta-feira, o advogado Luiz Saraiva,
que é Vice-Presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional Acre, concedeu uma longa entrevista, da qual foram extraídas algumas afirmações que
eu gostaria de tornar públicas pela TV Senado, porque sei que nós, democratas, defensores do Estado
democrático de direito, somos também defensores do
amplo direito de defesa, e por isso é importante que
as pessoas também tomem conhecimento do que é
dito por um representante da Ordem dos Advogados
do Brasil, Seccional Acre, e por tantas outras pessoas
conhecedoras das leis que estão acompanhando o que
está acontecendo hoje no Estado do Acre.
Ele diz que a lei e os tribunais não admitem que
a pessoa cumpra pena antecipada sem ter sido condenada.
Na entrevista concedida na última sexta-feira, ao
programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, o advogado Luiz Saraiva, Presidente em exercício da Ordem
dos Advogados do Brasil, Seccional Acre, definiu as
prisões dos acusados da Operação G7 como abusivas.
Segundo ele, o inquérito de instrução já foi encerrado,
os acusados foram ouvidos no primeiro dia da prisão,
assim como a busca e apreensão de documentos já
foram feitas.
Ele diz: “Toda a instrução do inquérito foi feita,
então, como se justifica manter a prisão dos investigados?” E acrescenta: A lei e os tribunais não admitem
que a pessoa cumpra pena antecipada sem ter sido
condenada. Isto vai contra o princípio constitucional.”
Para o advogado, é um absurdo o fato de uma reunião de associados da Federação das Indústrias do
Estado do Acre configurar para a Polícia Federal (PF)
como um cartel.
Luiz Saraiva se refere a um dos temas mais comentados e polêmicos das últimas semanas no Estado do Acre: o inquérito que aponta supostas irregularidades na realização de obras públicas em vários
Municípios, cujas investigações foram iniciadas pela
PF em setembro de 2011. Tal investigação apontou um
suposto esquema de sete empresas da construção ci-
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vil que estariam atuando em conjunto para fraudar as
licitações de obras públicas e formar um cartel no Acre.
Em relação ao posicionamento do advogado Luiz
Saraiva, ele esclarece que não se trata de um cartel
pelas evidências levantadas. Na verdade, um cartel
significa abusar do poder econômico, dominando mercado total ou parcialmente, mediante qualquer forma
de ajuste ou acordo de empresas. A investigação da
Polícia Federal diz que há um núcleo, uma representação, que seria a Federação das Indústrias. Na opinião
de Luiz Saraiva, trata-se de um absurdo o fato de a
federação reunir seus associados, e isso configurar a
formação de um cartel.
O inquérito não aponta qualquer elemento de
fraude nas licitações. O advogado Luiz Saraiva afirmou que não há no processo nenhum elemento que
comprove que teria havido fraude na concorrência e
lembrou que há empresas de fora participando, sim,
de obras, inclusive na construção do prédio da própria
Polícia Federal no Estado do Acre. “A acusação de formação de cartel não se sustenta”, assegura, ao também se referir às acusações envolvendo a construção
das casas do programa Cidade do Povo.
A representação da Policia Federal diz que há
uma combinação dos empreiteiros no caso do programa Cidade do Povo e não teve sequer o cuidado de ver
que o Cidade do Povo e o Minha Casa, Minha Vida são
obras contratadas diretamente pela Caixa Econômica
Federal ou Banco do Brasil, e, nesse caso, não há licitação. As empresas se habilitam diante dos bancos
fomentadores e, se tiverem capacidade de operação e
endividamento, terão as obras liberadas, para que elas,
a Caixa Econômica Federal, as agências financiadoras e o próprio Banco do Brasil, façam a fiscalização.
Para o representante da OAB/AC, não há nenhum elemento nos autos do processo que comprove
as acusações que estão sendo feitas.
São 15 pessoas acusadas, não haveria como
negociar quem vai ficar com isso ou com aquilo.
Quem tem capacidade econômico-financeira
também tem que comprovar, e muitos não têm
condições de assumir esse endividamento perante a Caixa Econômica Federal.
A CPL do Estado, a Comissão Permanente de
Licitação, não foi citada, em nenhum momento, no inquérito da Polícia Federal.
Luiz Saraiva destaca ainda que a Comissão Permanente de Licitação, a CPL, não foi citada no inquérito, o que significa mais um argumento forte de que
não existe cartel.
Esse é mais um elemento fortíssimo, porque
não há uma só ligação telefônica incriminando
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qualquer integrante da Comissão de Licitação,
que, se tivesse havido fraude, ela teria que ter
participação. Não há um telefonema sequer
incriminando algum membro da CPL.
De acordo com o advogado, esse seria um dos
veículos que poderiam comprovar que servidores públicos teriam recebido benefícios financeiros para favorecer determinadas empresas.
Aqui, para as pessoas que não sabem do que se
trata, a Polícia Federal realizou, por um ano e meio,
escutas telefônicas no Estado do Acre. Ouviu todo tipo
de ligação ao longo desses 18 meses de escutas autorizadas. E, ao longo desse período, não ouviu, em
nenhum momento, qualquer integrante da Comissão
de Licitação do Estado ou qualquer agente do Governo pedindo algum benefício em troca da concessão
de uma obra. A reclamação que se ouviu de empresários foi muito mais por se sentirem deslocados do
processo licitatório, numa clara demonstração de que
havia concorrência, sim. Tanto havia concorrência, que
havia empresários descontentes. Se houvesse um cartel, eles o teriam construído de tal maneira que todos
estariam se declarando contentes com as realizações.
O advogado Luiz Saraiva disse:
Não posso fazer um juízo de valor, já que não
trabalho na defesa da causa de nenhum dos
acusados. Posso afirmar, de forma genérica,
que há imputações no processo que chegam
a ser infantis. Por exemplo, tem uma pessoa
presa por ter feito três ligações para o sócio
dele em um consórcio, pedindo que cobrasse
do outro sócio os documentos, sem os quais
não poderiam emitir fatura. Também fala de
empresa que teria mandado primeiro um envelope com proposta para licitação, mas isso
não configura como crime, porque o empresário pode mandar o envelope com antecedência
até pelo correio [explanou].
Luiz Saraiva lembrou também que não há crime
em um sócio cobrar do outro sócio, em um consórcio,
para que se regularize junto ao Crea, sob pena de
não poder emitir nota fiscal. “Isso não configura cartel.”
O advogado Luiz Saraiva responde a outra interrogação no que diz respeito à ausência do Ministério
Público no processo. Ele avalia o fato da não inclusão
do Ministério Público no inquérito e respondeu que tal
processo, que está em apreciação agora, está inflado
de nulidades.
O art. 183 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Acre diz que esse deveria ter sido
[o Tribunal de Justiça do Acre deveria ter sido]
informado, pelo fato de haver acusados ou
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acusação contra servidores públicos, e, esse,
no caso, o Procurador-Geral do órgão, teria
15 dias para oferecer denúncia ou requerer
o arquivamento [do processo]. ‘Se o indiciado
já estiver preso, esse prazo, que inicialmente
seria de 15 dias, baixaria para cinco dias. Esta
seria a formalidade legal, exigível e absoluta.”
E vejam que nós já estamos há mais de 20 dias
com essas pessoas presas, e o processo não foi sequer fornecido para os advogados fazerem a defesa
e juntarem os argumentos para apresentarem os pedidos de habeas corpus. A defesa precisa ter acesso
ao inquérito para poder se manifestar.
Luiz Saraiva comentou ainda que a defesa dos
acusados precisa ter acesso ao inquérito para se manifestar. Segundo ele, a própria Justiça e Procuradores
não têm como emitir qualquer parecer, porque não têm
acesso ao processo, sendo que a lei é clara sobre os
critérios que regem os impedimentos e manifestações
a serem feitas somente a partir do conhecimento dos
autos.
O fato mais grave é que a Desembargadora Relatora [a Desembargadora Denise Bonfim] teria que
mandar o processo na primeira sessão, logo em seguida da decretação das prisões.”
Ele diz, claramente, que a forma correta de instrução do processo seria, uma vez presas essas pessoas, imediatamente a Desembargadora Relatora do
processo tinha que encaminhá-lo ao Pleno do Tribunal
de Justiça do Estado, para que o conjunto dos Desembargadores acatassem ou rejeitassem as prisões. Mas
isso não foi feito.
O Tribunal de Justiça precisa conhecer os motivos da decretação das prisões para acatá-los
ou rejeitá-los. Já foram decorridas quatro sessões do tribunal, desde a prisão das pessoas,
e, até agora, esse rito não aconteceu, sem
que o processo tenha sido levado à tribuna.
Isso é uma irregularidade flagrante, porque
as prisões precisavam ser referendadas [pelo
Pleno do tribunal].
O advogado Luiz Saraiva espera que haja serenidade no grupo.
“Vejo com muita preocupação o Tribunal de Justiça do Acre, um tribunal de muita tradição estar se
envolvendo em questões pessoais. O Tribunal do Acre
sempre foi grandioso por seus membros, com muita
isenção, tranquilidade”, acrescenta Luiz Saraiva, ao
concluir que, com o advento da modificação do processo penal, a decretação de medida preventiva só se
justifica se não houver, no rol das medidas cautelares
que a lei prevê, uma que se aplique ao caso concreto.
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“Medidas cautelares em substituição à prisão poderiam ser aplicadas nos habeas corpus daqui do Acre.”
É exatamente isso o que trazemos à tribuna mais
uma vez. Nós estamos vivendo um momento de afronta a um processo legal dentro do Tribunal de Justiça
do Estado, que começou pelas prisões efetuadas pela
Polícia Federal. E, desde o começo, deixamos clara a
nossa posição aqui. O Governador Tião Viana soltou
nota pública dizendo que, se há culpados, eles precisam responder pelos seus atos, mas dentro do devido processo legal. As pessoas não podem ser presas
primeiro para serem julgadas depois. E é isso o que
está acontecendo.
Infelizmente, o que foi relatado pelo advogado
Luiz Saraiva, Vice-Presidente da OAB Estado do Acre,
nessa entrevista à TV Gazeta, é a mais pura verdade.
Essas pessoas não estão tendo acesso ao devido direito de defesa. As famílias estão sofrendo. Está instalada uma situação de instabilidade emocional nessas
famílias, instabilidade emocional dessas pessoas que
estão presas sem o devido direito de defesa. E o pior:
o processo, o inquérito, a peça de acusação ainda não
foi disponibilizada para os advogados, para que eles
tomem conhecimento das reais questões que estão
postas ali, quais são as verdadeiras acusações, de
que eles estão sendo acusados, para que possam
apresentar a sua defesa.
E isso, até aqui, não aconteceu. As prisões aconteceram no dia 10 de maio. Hoje, já estamos no mês
de junho, dia 3 de junho. Então, já se foram 23 dias de
prisão, e não é justo que isso esteja acontecendo. O
que deveria acontecer é o devido processo legal, e,
se entre as pessoas arroladas estiver alguma culpada,
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depois de julgada e condenada, aí sim, essa deverá
pagar pelos seus feitos, caso fique comprovada a culpa.
Mas o jeito em que está sendo feito – primeiro
prende, depois investiga – não é compatível com a seriedade, a serenidade e a sobriedade das instituições
jurídicas do Brasil.
A nossa Constituição defende que as pessoas
possam responder em liberdade nos casos em que
não forem pegas em flagrante delito, em que não ofereçam qualquer ameaça ao prosseguimento das investigações, o que é o caso, porque todas as provas
já foram colhidas, todas as escutas foram feitas. Essas
pessoas não vão oferecer nenhum tipo de ameaça ao
andamento das investigações, portanto não há por
que estarem presas. Mas infelizmente estão presas
há exatos 23 dias, e isso depõe contra a Justiça do
Acre, que neste momento não está observando um
preceito constitucional.
Gostaria de deixar aqui o meu cumprimento ao
advogado Luiz Saraiva, que, de maneira corajosa, fez
essa reflexão na TV Gazeta, levando o caso ao conhecimento de todos os telespectadores dessa emissora,
que tem grande audiência em Rio Branco e em todo
o interior do Estado.
E gostaria de pedir, Sr. Presidente, a transcrição
na íntegra deste pronunciamento, para que ficasse
registrado nos Anais do Senado.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Obrigado, Senador Anibal.
O pedido de V. Exª será devidamente acatado
por esta Presidência.
Com a palavra, o Senador Jarbas Vasconcelos,
do PMDB de Pernambuco.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, em que pese a imagem propagada
pelo marketing petista de que o País é comandado
por uma gestora excepcional, o Governo da Presidente Dilma Rousseff voltou a trocar os pés pelas mãos
nesse episódio obscuro do boato sobre o falso fim do
Programa Bolsa Família.
Está claro, Sr. Presidente, que o Governo tem
total responsabilidade pelos tumultos causados na
corrida de milhares de pessoas às agências da Caixa
Econômica Federal nos dias 18 e 19 do mês de maio
passado.
A Presidente Dilma é a principal responsável
pelo sofrimento dessas pessoas, mas, mesmo assim,
teve o disparate de afirmar, no dia 20 de maio, num
palanque armado, em meu Estado, Pernambuco, no
Porto de Suape, que o boato era “algo absurdamente
desumano e criminoso”.
Por que a Presidente da República escolheu Pernambuco, no primeiro dia útil após os tumultos, para
fazer um discurso no qual disse que não abriria mão
do Bolsa Família? Àquela altura ela já tinha informações internas apontando a Caixa como causadora do
boato. Mesmo assim, a Presidente Dilma foi ao Porto de Suape e fez um discurso de vítima, eleitoreiro,
quando, na verdade, deveria se desculpar por mais
essa trapalhada do seu Governo.
Já o ex-Presidente Lula disse que o boato foi um
“vandalismo” e uma “ofensa aos mais pobres”.
E quem foi o desumano, quem cometeu esse
crime contra os beneficiários do Bolsa Família? Quem
foram os vândalos que ofenderam os pobres? A resposta é simples: o Governo do PT e os seus gestores
aloprados.
A história é fácil de entender: por uma razão que
ainda não foi devidamente explicada, a Caixa Econômica Federal antecipou o pagamento do Bolsa Família
para parcela dos beneficiários, e isso criou um boca a
boca de que a antecipação se devia ao fim do programa. Com as redes sociais e a velocidade de multiplicação das notícias, o resultado foi aquele que todos
nós conhecemos.
No entanto, o que tem prevalecido, Sr. Presidente, é o cinismo galopante por parte dos petistas.
A Secretária de Direitos Humanos, Maria do Rosário,
que eu tinha em conta de uma pessoa responsável,
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apressou-se em responsabilizar, por meio das redes
sociais, a oposição pelo boato e pelos consequentes
tumultos nas agências bancárias.
O também boquirroto Presidente Nacional do PT,
Rui Falcão, chegou ao cúmulo de divulgar um vídeo no
qual falou de “terrorismo eleitoral”, também culpando a
oposição pelo problema com o Bolsa Família.
Um cinismo absurdo, tacanho e criminoso, elevado
à enésima potência, Srªs e Srs, Senadores. Algo feito
nos moldes da política arcaica e desleal praticada, hoje,
em alguns países da América Latina, cujos presidentes
populistas e autoritários se valem da pobreza da população para continuar seu reinado de manipulações,
a exemplo da Venezuela e da Argentina.
O PT deveria criar o Bolsa Óleo de Peroba e
distribuir entre seus líderes e integrantes do Governo,
tamanha é a cara-de-pau e a irresponsabilidade que
tem marcado todos os personagens envolvidos nesse
escândalo do boato sobre o Bolsa Família.
O que temos visto até agora, Sr. Presidente, é
muita mentira, incompetência gerencial e completa falta de transparência e decoro, envolvendo o Governo
como um todo, da Presidente da República aos dirigentes da Caixa Econômica, passando pelos petistas
que querem tapar o sol com a peneira, esconder suas
próprias trapalhadas e tentam jogar a culpa nos outros.
Devo aqui registrar, Sr. Presidente, o fundamental
trabalho realizado pela imprensa, por meio do jornal
“Folha de S.Paulo”, que, na sua edição do último dia
25 de maio, trouxe reportagem apontando o pagamento antecipado dos benefícios do Bolsa Família. A reportagem da “Folha” desmontou a mentira que estava
sendo construída no Palácio do Planalto.
É impossível acreditar na versão de que o Palácio do Planalto não sabia da antecipação do pagamento do programa. Todo esse episódio está cercado
de mentiras em cima de mentiras, de falsidades e de
recuos constrangidos do Governo.
Também não cola mais, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, esta história de que a Presidente
Dilma ficou irritada, transtornada, seja lá o que for.
Não basta o Presidente da Caixa Econômica, Sr. Jorge Hereda, pedir desculpas pelo ocorrido. Afinal de
contas, a Presidente da República utilizou o episódio
para agredir a oposição, fazer – aí sim, Sr. Rui Falcão
– terrorismo eleitoral antecipado. Talvez esse episódio
se enquadre naquela expressão cunhada pela própria
Presidente Dilma, de que “podemos fazer o diabo na
hora da eleição”.
O Bolsa Família foi usado como terrorismo eleitoral contra os partidos de oposição em duas eleições
presidenciais seguidas: em 2006 e 2010. Por todo o
País, surgiram boatos propagados pelo PT e seus alia-
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dos. Foi uma ação criminosa. Quando se imaginava que
essa prática arcaica e fascista – digna da República
Velha – tinha ficado enterrada no passado, o Governo
do PT volta a colocar o assunto em pauta, para criar
medo entre os beneficiários do Bolsa Família.
Daí não ser gratuito o fato de ganhar força a versão de que essa história toda foi intencional, para que
o Governo Dilma apareça como bonzinho, para que a
Presidente surja como a mulher que vai manter e até
ampliar o Bolsa Família.
Foi o que ela fez no Porto de Suape, em Pernambuco. Como se estivesse em campanha eleitoral, em
cima de um palanque, bateu no peito e disse: “Não abro
mão do Bolsa Família”. Algo, inclusive, proibido pela
legislação eleitoral que faz vista grossa diante dessa
postura. A presidente fez isso porque tinha a informação
da trapalhada da Caixa Econômica e queria responsabilizar a oposição por isso. Ela quis colocar na conta
da oposição uma irresponsabilidade do seu governo.
Como eu acredito que os interessados nesse
escândalo estão acompanhando atentamente as notícias pela imprensa, talvez eles cheguem à mesma
conclusão que eu: o boato em torno do Bolsa Família
ocorreu pela ineficiência ampla, geral e irrestrita do
Governo Dilma Rousseff, ou, pior ainda, pela má-fé,
uma prática habitual de um partido que, apesar de
apregoar a ética, a desconhece no seu exercício cotidiano de governar.
Não é a primeira vez, Sr. Presidente, que isso
ocorre nos governos petistas, o costume é sempre o
de responsabilizar os outros e de não admitir a culpa
pelos erros cometidos.
Foi isso que ocorreu, por exemplo, com os “apagões” do setor elétrico e do setor aéreo, com os dossiês falsos contra adversários políticos, a que aludiu
há pouco o nobre e combativo Senador Alvaro Dias –
fazendo referência ao episódio contra José Serra, em
São Paulo. Com a quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo Santos da Costa, que, por uma dessas
coincidências do destino, também envolveu a Caixa
Econômica Federal. Infelizmente, como tantos outros
espaços do Governo, a Caixa está completamente
aparelhada pelos “companheiros do PT”.
Concordo com a jornalista Dora Kramer quando
ela diz que os dirigentes da Caixa Econômica mentiram ao afirmar que adiantaram o pagamento por causa do corre-corre às agências causado pelos boatos,
até porque nenhum banco e nenhum programa de
governo adianta o pagamento simplesmente porque
uma multidão de interessados acorreu para suas portas tentando receber o benefício antes da hora. O que
ocorreu foi exatamente o contrário. Tentaram esconder
isso, tentaram manipular a opinião pública, mentiram
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para os brasileiros, mas, felizmente, não obtiveram sucesso, porque, diferentemente do que eles pensam, o
povo não é bobo.
Sei que, nos últimos anos, muitos dos escândalos
terminaram jogados para debaixo do tapete vermelho
e cheio de estrelas, mas esse caso envolvendo o Bolsa Família não pode ser esquecido, não apenas pela
oposição, mas por todos aqueles que querem um Brasil mais sério e transparente, no qual o Governo tem a
obrigação de prestar contas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Cumprimento V. Exa pelo belo discurso,
Senador Vasconcelos.
Concedo a palavra ao ilustre Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Exmo Presidente, Senador Ataídes, eu hoje quero encaminhar uma carta ao Exmo Sr.
Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão; também
ao Exmo Sr. Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin; ao Exmo Sr. Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral, Sérgio Augusto
Dâmaso de Souza; ao Exmo Sr. Secretário Estadual
de São Paulo do Meio Ambiente, Bruno Covas; assim
como ao Exmo Sr. Presidente da Cetesb, Otávio Okano.
Prezados senhores, tive a oportunidade de, nos
últimos quatro dias, conhecer de perto o Município tão
bonito de Piedade, localizado em plena Mata Atlântica,
vizinho de Ibiúna, Votorantim e Sorocaba, em região
de excelente qualidade para a produção de extraordinária variedade de produtos agrícolas, sobretudo
hortifrutigranjeiros.
Ali, em suas montanhas e morros, centenas de
agricultores familiares produzem um volume considerável de produtos que chegam diariamente ao CEAGESP. Piedade é uma das maiores fornecedoras de
bens agropastoris para a capital paulista. Ademais,
Piedade vem se caracterizando também como uma
estância climática e turística, pois ali se desenvolveram inúmeras pousadas e hotéis que inclusive estão
no chamado Roteiro do Charme, que atraem pessoas
de todo o Brasil, em virtude das qualidades do clima
e da beleza do lugar.
Acontece justamente que encontrei a população
de Piedade nesses dias extremamente preocupada
com a possibilidade de uma pedreira ali se instalar para
extrair granito britado na Estrada Municipal do Bairro
dos Lavradores, bairro Piraporinha, Km 1, de responsabilidade da empresa mineradora MSX Minerais Ltda.,
com possíveis graves danos à toda bacia hidrográfica
da região, e com consequências danosas para a po-
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pulação que por gerações se dedica ali à agricultura
em pequenas e médias propriedades.
Nas últimas semanas, num movimento que já
vinha se desenvolvendo desde 1997, quando as pessoas tomaram ciência de que essa pedreira poderia ali
se instalar, praticamente toda a população resolveu se
mobilizar para chamar a atenção do Poder Público, nos
três níveis, e em especial seus órgãos responsáveis
pela qualidade do meio ambiente, para impedir que
ali se consuma a instalação da pedreira com danos
irreparáveis para a população.
Em diálogo com a Prefeita Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, de Piedade, do PSDB, assim
como com o ex-Prefeito, Jeremias Ribeiro Pinto, do PT,
com o Vereador Geraldinho Pinto de Camargo Filho, do
PT, e com tantos moradores que se manifestaram em
reunião realizada em 28 de maio último, organizada
pela Associação Ecológica São Francisco de Assis e
por outras entidades da sociedade civil, com o apoio
de diversas igrejas das mais diversas denominações, a
Rede Globo de Televisão, por meio da TV TEM, emissora local, mostrou reportagem bastante ampla e bem
fundamentada sobre o tema no último dia 31 de maio,
cujo teor escrito, aqui, anexo:
Agricultores de Piedade lutam contra instalação de pedreira na cidade [diz a reportagem
do G1 de Sorocaba e Jundiaí].
Moradores estão preocupados com o impacto
ambiental. MSX Mineradora informou que geraria 220 empregos em duas etapas.
Moradores de Piedade (SP) se mobilizam contra a implantação de uma pedreira na zona
rural do Município. A maior preocupação é
com o impacto ambiental. Eles temem que a
extração de granito acabe com a nascente do
rio que abastece a região e principalmente as
lavouras que mantêm a economia da cidade.
A pedreira ocupa 135 hectares no bairro Piraporinha, na zona rural de Piedade. A empresa
MSX Mineradora pretende fazer a extração de
granito. A notícia preocupa os moradores da
região. São 300 lavradores, pelos cálculos da
comunidade. Aqui eles produzem principalmente folhosas, como alface, repolho e chicória.
A agricultura é a base da economia de Piedade. Responde por 60% das atividades, de
acordo com a Prefeitura. O Município, que foi
a capital da cebola na década de 80, hoje se
orgulha da diversidade agrícola com frutas,
verduras, legumes e flores.
Mas a notícia da instalação da pedreira em uma
área até hoje explorada apenas pelas lavouras
preocupa. Na região também está a nascente
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do Rio Pirapora, que abastece Piedade e outras cidades da região, além de fornecer água
para os produtores locais.
Para a instalação da pedreira é preciso autorização do Município. O caso está na Justiça. A
empresa entrou com um pedido para a Prefeitura se posicionar a respeito das atividades. A
resposta do Governo municipal foi desfavorável
ao início da exploração, mas o assunto não
está encerrado. A prefeitura pediu um estudo
técnico ao Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Sorocaba e Médio Tietê.
Enquanto isso, os moradores se mobilizam.
Apesar de o bairro reunir 2 mil pessoas, um
abaixo-assinado que circula pela cidade conta
com 7.500 assinaturas. O documento será entregue ao Ministério Público, Cetesb e órgãos
de proteção ao meio ambiente. [Eu, aqui, peço
a transcrição do abaixo-assinado das 7.500
assinaturas que aqui anexo.]
Reuniões para discutir a questão são cada
vez mais comuns na região onde a pedreira
pode ser instalada. Moradores se articulam
para defender a terra onde vivem e trabalham.
A bióloga Meirielen Caroline da Silva, moradora do bairro Piraporinha, com quem também
conversei, é contra a instalação da pedreira.
Segundo ela, em nome da preservação do
meio ambiente. Paulo César da Silva é um
dos inúmeros pequenos agricultores do bairro
Piraporinha. Cultiva alface, salsa e coentro e
teme pela instalação da pedreira.
Pedra Rolim é a mais velha moradora do bairro. Aos 74 anos e mesmo com dificuldades de
se locomover, faz questão de participar das
reuniões para defender a terra onde nasceu
e trabalhou.
Paralelamente ao processo na Justiça, no
dia 24 de maio a prefeitura enviou à Câmara
um projeto de lei que altera o zoneamento da
cidade. Nele está a criação de uma área de
proteção de mananciais. O local onde está
a pedreira fica dentro de uma dessas áreas.
Em nota, a empresa MSX Mineradora informou
que a extração de granito geraria R$300 mil em
impostos para o município. Em contrapartida
aos possíveis impactos ambientais, a mineradora oferece benefícios como o fornecimento
de brita para a recuperação das estradas rurais e a construção de um centro médico no
bairro de Piraporinha. A pedreira geraria 220
empregos em duas etapas.
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A empresa também diz que a exploração não
causaria prejuízo para as lavouras, já que a
área é distante das outras propriedades. A
mineradora afirma que a atividade não produz resíduos que possam contaminar o meio
ambiente.
Eu gostaria de dizer que vi a pedra onde passaria a funcionar a pedreira. Ela está toda em volta de
plantações de lavouras desses pequenos e médios
agricultores.
Mas eu prossigo, então, na minha carta, Sr. Presidente, ao Governador, ao Ministro e às autoridades
que citei.
Aqui também anexo o pronunciamento do Deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, feito
em 22 de maio último, em que alerta sobre o
risco da instalação dessa pedreira.
A Prefeita Maria Vicentina [que inclusive depois
de eu visitá-la na sexta-feira em sua residência
teve a gentileza de me visitar na pousada onde
estive; ali o próprio casal José Luiz e Fátima,
proprietários das pousada, também estavam
preocupados e engajados nesta batalha; depois chegaram o Vereador Geraldinho e o ex-Prefeito de Piedade – justamente o que era
prefeito disputou com a Maria Vicentina, ele do
PT e ela do PSDB; e ela, Maria Vicentina, por
apenas 16 votos, venceu, mas, nesta causa,
ambos, o ex-prefeito do PT e a prefeita atual
do PSDB, estão unidos] encaminhou um projeto de lei substitutivo ao Projeto de Lei nº 3,
de 2013, no último dia 24 de maio, segunda-feira passada, à Câmara Municipal, que visa
a alteração do zoneamento de Piedade. Ela
solicitou à Presidenta da Câmara Municipal,
a Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho,
que seja feita, na noite de hoje, uma sessão
extraordinária para que o projeto que tem o
apoio, segundo se espera, de todos os vereadores, seja votado ainda na noite de hoje.
Caso seja aprovado o projeto, a região das
Bacias dos Rios Pirapora e Sarapuí, que inclui a área onde se pretende instalar aquela
pedreira, estariam classificadas como Zona de
Conservação de Mananciais, onde poderão
ser realizadas apenas atividades agropastoris
onde poderão ser realizadas apenas atividades agropastoris, de baixo impacto, mediante
a preservação dos recursos hídricos e corpos
d’água; com a adoção de medidas de combate
à erosão, ao assoreamento de mananciais e o
controle do uso de agrotóxicos. Desta maneira,
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pelas regras referentes ao meio ambiente de
Piedade, não poderá a pedreira lá se instalar.
Acho importante o desenvolvimento da mineração em tantas regiões do Brasil, mas é preciso que
quando se instala uma mineradora, uma pedreira, haja
o devido cuidado para com o meio ambiente.
Aconteceu, Sr. Presidente, Senador Ataídes, que
exatamente junto ao local onde está essa pedra muito
grande, muito bonita, no alto do morro, havia um lago
e eis que, numa operação feita sem muito conhecimento de todas as autoridades, sem a devida licença
prévia, os responsáveis pela empresa MSX simplesmente fizeram com que aquele lago desaparecesse,
levando muita preocupação aos moradores da região
e, sobretudo, aos agricultores locais.
Assim concluo esse ofício às autoridades:
Considero da maior importância que o Governador Geraldo Alckmin, seus organismos
competentes, e o Ministro Edson Lobão, também com seus órgãos competentes, tomem
ciência desta medida e do clamor da população de Piedade.
Respeitosamente, Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
Quero aqui também assinalar alguns trechos do
pronunciamento do Deputado Vicentinho, proferido em
22 de maio, na direção daquilo que eu aqui expresso.
Disse ele:
Eu tenho uma ligação muito estreita com o
Município de Piedade, onde pude destinar
anualmente parte das minhas emendas parlamentares, visando principalmente o apoio
à agricultura familiar que ali se desenvolve e
que sustenta a principal atividade econômica
daquele Município.
Entretanto, esta importante atividade econômica corre sério risco de existência, diante do
que vem ocorrendo por força da especulação
em torno do potencial mineral da região, especificamente quanto à MSX Minerais, que quer
extrair granito britado de uma área situada
entre os bairros Piraporinha, Gurgel e Furnas;
E por aí ele desenvolve o tema, dizendo como as
600 famílias de produtores que vivem naquela região
estão unidas pela preservação, e o Deputado Vicentinho se mantém, também, solidário.
Peço que seja transcrito isso, assim como também o projeto de lei que altera o zoneamento no Município de Piedade, cujo trecho aqui mencionei, mas
peço que seja transcrito na íntegra.
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Assim também, Sr. Presidente, gostaria de aqui
transcrever as duas páginas e meia do abaixo-assinado
que se iniciou dia 14 de maio de 2012, em que a Associação Ecológica São Francisco de Assis coloca a preocupação da sociedade civil organizada em defesa do
meio ambiente altamente protegido da região e da sua
própria sobrevivência, que vem baseando suas ações
em: risco iminente de degradação do meio ambiente,
bastante risco local; preocupação com a degradação
das estradas; preocupação com a poluição sonora, com
a poluição do ar, com a perspectiva de decadência da
saúde pública do Município; perda líquida de algumas
centenas de empregos na lavoura, se comparada com
poucas dezenas de empregos na mineradora; preocupação com a segurança na região; prejuízo para a
fauna e flora local; êxodo dos sitiantes à região, com
a venda de suas propriedades, desemprego e reflexos
negativos para o comércio local; empobrecimento da
população originária, que não tem condições de se
transferir para outras regiões do País por questões
financeiras; degradação de mananciais com prejuízo
significativo para o Rio Pirapora, único abastecedor de
água para a cidade de Piedade; prejuízo significativo
para a rede hoteleira local;...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
abastecimento de verduras, legumes, etc, a cidades
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próximas, inclusive São Paulo, sofrerão com a eliminação de fonte importante geradora desses produtos.
Enfim, aí está o apelo de milhares de moradores
daquela comunidade de Piedade.
Eu, tendo tomado conhecimento desses fatos,
inclusive solidário à causa da Prefeita Maria Vicentina,
do ex-Prefeito Jeremias e de todos os vereadores da
Câmara Municipal, inclusive do Vereador do PT, Geraldinho, que muito se empenhou por isso, enfim, aqui
anexo esses documentos, que peço sejam transcritos.
Muito obrigado, Presidente, Senador Ataídes,
pela atenção.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e
§2º, do Regimento Interno.)
Matérias referidas:
– Carta ao Ministro de Minas e Energia;
– Carta do Deputado Vicentinho;
– Agricultores de Piedade lutam contra instalação de pedreira na cidade;
– Alteração do Zoneamento do Município de
Piedade/SP;
– Carta da Associação Ecológica São Francisco de Assis.
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Cumprimento V. Exª. A sua solicitação
será devidamente atendida, conforme o Regimento,
Senador Suplicy.
Eu peço a V. Exª, se possível, para presidir esta
Mesa, para que eu possa fazer o meu breve discurso.
O Sr. Ataídes Oliveira deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo
Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Tem a palavra o Senador Ataídes Oliveira,
do PSDB de Tocantins.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Eu tenho estado aqui, Sr. Presidente, há mais
de 90 dias, nesta tribuna, levando ao povo brasileiro,
à imprensa e aos nossos companheiros, Senadores
e Senadoras, informações sobre o Sistema S no País,
incansavelmente. Às vezes, sou mal entendido por alguns companheiros, até mesmo pela imprensa nacional.
Mas interessante, Sr. Presidente, quero trazer
aqui, agora, neste momento, antes do meu pronunciamento, o que o Valor Econômico, de 2003, publicou
em nota. A nota chama-se: “Governo vai enfrentar a
disputa pelo Sistema S”.
Aí, diz a nota:
O Governo Lula quer mudar o Sistema S, que,
há quase 60 anos, forma e capacita profissionais em várias áreas de atuação.
E diz:
A briga é boa. Embora não pretenda acabar
com as entidades como o Sebrae, Senai, Sesi,
Senac, o Governo quer que os trabalhadores
passem a fazer parte da gestão do Sistema,
hoje a cargo dos empresários, por meio de suas
federações estaduais e nacionais. O Governo
quer, também, aumentar o controle da sociedade sobre as contas do Sistema, já que ele
é mantido com o dinheiro público. Além disso,
quer usar os recursos bilionários das entidades do Sistema, integrando seus programas
de capacitação profissional ao Ministério do
Trabalho.
E continua a nota aqui:
A proposta é polêmica, é claro, enfrenta forte
resistência dos líderes empresariais. Desde a
criação do Sistema, na década de 40, todas as
iniciativas para mudar a forma de financiamento e de gestão das entidades foram abortadas
no nascedouro.
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Isso, o Presidente Lula, à época, em 2003, queria,
então, mexer no Sistema S. E aqui diz a nota:
Que morre no nascedouro. O debate sobre
o financiamento do Sistema é recorrente por
frequentes surgimentos de denúncias e irregularidades no uso dos recursos arrecadados
pelo Sistema S.
Há quatro anos, o Tribunal de Contas da União
realizou uma megaoperação de auditoria e
descobriu inúmeras irregularidades em várias
unidades do Sistema, como: os recursos arrecadados não entram no orçamento público, a
receita das entidades é uma contribuição parafiscal, por isso, as entidades são obrigadas
por lei a prestar contas anualmente ao TCU.
E diz mais:
Uma das zonas cinzentas está no relacionamento entre as federações regionais, por exemplo, Fiesp, Fijan, Fecomércio e confederçaões
nacionais, CNI, CNC, CNT, e as entidades do
Sistema S, pela legislação, são geridas pela
federação e confederações e são remuneradas para isso.
E, aí, mais à frente diz aqui, na Folha de S.Paulo
de 2008. Olha a briga ao longo dos anos. A Folha,
então, diz, em 2008: “Governo quer mudar o uso dos
recursos do Sistema”. E diz a nota:
Nos últimos anos, várias tentativas de eliminar
ou de reformar o Sistema esbarraram na resistência de Confederações como CNI, CNC
[do comércio], responsáveis pela gestão dos
recursos. Um dos argumentos sempre lembrados pelos defensores do Sistema é que o
Presidente Lula se formou torneiro mecânico
pelo Senai.
Veja, só, Sr. Presidente, a história do Sistema S
é longa, são 70 anos. Eu não vou dizer o nome dessa
autoridade que me confidenciou, mas acho que é sabido por este Congresso que, na Constituição de 88,
a intenção dos Constituintes era a de acabar com o
Sistema S. Mas chegaram à conclusão de que faziam a
Constituição e acabavam com o Sistema S ou deixaram
o Sistema S e faziam a Constituição. Assim, então, dá
para a gente ter noção, perfeitamente, do poder político e financeiro que hoje tem o Sistema S no Brasil.
Pois bem, Presidente, são atribuição e competência desta Casa fiscalizar o dinheiro público. Ao longo
desses três meses, é o que tenho tentado fazer. Quero ver como estão sendo gastos esses bilhões que o
Sistema S arrecada compulsoriamente todos os anos.
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Foi realizado agora, Sr. Presidente, no dia 28 de
maio, uma audiência pública, por mim requerida, com
os representantes do TCU, da CGU, da Receita Federal
e da AGU, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA). Foram
discutidos os resultados das auditorias elaboradas pelos
órgãos de fiscalização e controle nos entes do Sistema
S – Sesi, Senai, Sesc e outros. Na aludida audiência,
abordei as diversas irregularidades verificadas nas auditorias, como falta de transparência, arrecadação feita
diretamente, disponibilidade financeira, queda na oferta
dos cursos gratuitos, contratação de pessoal – sobre
o que tenho falado sempre aqui –, cumulatividade de
cargos, desvio de finalidade, contabilidade despadronizada, irregularidades de toda natureza no sistema
licitatório e outros. Sobre isso tenho falado sempre aqui.
O representante da Controladoria-Geral da União,
Sr. Valdir Agapito, que estava presente à nossa audiência, afirma categoricamente, conforme notas taquigráficas, primeiro, que o Sistema não tem transparência e necessita de um choque. E complementa que as
nossas Leis de Diretrizes Orçamentárias, desde 2008,
não estão sendo cumpridas, e que eles têm que obedecer à Lei de Acesso à Informação.
Continua dizendo. Sobre a arrecadação direta,
afirma que tem sido um dos apontamentos feitos pela
CGU, e isso dificulta o controle. Hoje, quase equivale
à receita de contribuição. E diz que o Sistema S movimenta mais de R$20 bilhões/ano, sendo R$11 bilhões
de contribuições e R$4,6 bilhões de aplicação no mercado financeiro, além das receitas próprias geradas
pelo Sistema.
Pois bem. Infelizmente, o nobre e ilustre representante da CGU não tem essa informação precisamente. Nem ele, nem a Receita Federal, nem o TCU,
nem a AGU; ninguém tem o valor real destes bilhões
arrecadados pelo Sistema S, Na verdade, esses órgãos de controle não têm. Porque há uma arrecadação
feita diretamente que, tão somente, o Sistema S sabe.
Então, infelizmente, como é que, sendo R$20 bilhões de arrecadação – conforme está dizendo aqui o
representante da CGU, que é a arrecadação do Sistema
S –, este País, este Congresso não têm essa informação precisa, Sr. Presidente? Isso é uma barbaridade.
Disse ainda o Sr. Agapito que o Sistema S deveria criar um portal de transparência, porque, quando
se requer informação do mesmo, demora mais de seis
meses. Ou seja, quando uma autoridade competente e
responsável pela fiscalização do Sistema S requer uma
informação, demora mais de seis meses. Ele lamenta.
Afirmou que as confederações e federações não
são fiscalizadas. Portanto, não prestam contas. Há todo
um manto em cima disso. E eu tenho dito aqui, as con-
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federações – CNI, CNC, CNT, CNA –, que arrecadam
hoje, de repasse dessas entidades, Sr. Presidente,
em torno de R$1 bilhão por ano, não são fiscalizadas
por ninguém neste País. Eu sou empresário. Eu, como
empresário, presto conta dos meus negócios ao Governo, por meio das minhas declarações e de outras
legislações que a lei obriga. Agora, as confederações,
que recebem R$1 bilhão de dinheiro público, não são
obrigadas a prestar contas a ninguém. Mas eu protocolizei aqui um processo, um projeto, em que peço a
fiscalização.
O Sr. Agapito continua: quanto às demonstrações
contábeis, é preciso uniformizar, e que a prestação de
contas não espere a realidade dos fatos. Chama atenção o fato de os ministérios não se sentirem donos do
Sistema S. As auditorias encaminhadas a eles ficam
sem saber o que fazer. Esse é um outro problema sério.
Os ministérios de sua categoria, por exemplo, Indústria
e Comércio, que é do Sesi/Senai, Transportes, que é
do Sest/Senat, Agricultura, que é do Senar, não têm
absolutamente responsabilidade alguma sobre o Sistema S. Isso também é outra grande barbaridade. E o
representante da CGU diz que, quando encaminha alguma coisa ao ministério, eles não sabem o que fazer.
E continua: a despeito da contratação de pessoal, o Sr. Agapito afirma que o patrimônio público não
pode permitir ação entre amigos.
Anteriormente, Sr. Presidente, eu estava falando
aqui das auditorias. Agora, eu estou aqui falando do
depoimento dos representantes dos órgãos fiscalizadores do Sistema S.
Por fim, Agapito recomenda a mudança na legislação do Sistema S, e diz: “ampliar as multas e
supervisionar o orçamento para inibir a corrupção”. E
eu digo: essa recomendação já foi cumprida por mim,
por meio do PLS nº 072, de 2013, que aprimora todo
o Sistema e corrige as suas deficiências.
Ele concluiu que é a primeira vez que o Congresso Nacional enfrenta o Sistema S e que a CGU
irá divulgar todos os seus relatórios do Sistema S em
seu portal de transparência.
Olha que coisa maravilhosa! A nossa CGU vai,
em seu Portal da Transparência, apresentar os números do Sistema S que forem enviados a ela. Eu fiquei
muito contente.
E ele diz aqui também, ao final, que é a primeira
vez que este Congresso se manifesta a respeito do
Sistema S.
O representante do TCU, Sr. Fábio Henrique
Granja, afirma que a falta de transparência é a questão
principal. Quando a arrecadação é feita diretamente, é
impossível saber o seu quantum uma vez que não são
obtidas por intermédio do SIAFI ou do SIAPE, sistemas
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da Receita Federal; que a contabilidade do Sistema S
não é padronizada e não contempla os princípios básicos de receitas e despesas e que todas as demais
irregularidades estão contidas nos acordos de auditoria.
A Receita Federal, Sr. Presidente, por intermédio
do Sr. Fernando Mombelli, que também estava presente, a despeito da arrecadação feita diretamente, ele
colocou o seguinte: que o Congresso Nacional precisa
criar lei para coibir esse procedimento.
É lamentável que o nobre representante da Receita Federal tenha esse conceito, uma vez que há uma
abundância de legislação que proíbe essa arrecadação
direta, e que eu tenho dito sempre aqui.
Eu vou ser mais direto, Sr. Presidente, porque é
longo o texto.
O art. 37, XXII, de nossa Carta Maior, diz que
a arrecadação de tributo é de estrita competência do
Estado, exercida por servidores de carreira específica.
A Lei 11.457, de 2007, no art. 2º, §3º, diz sobre a
fiscalização e arrecadação e não deixa ressalva: que
somente a Receita Federal do Brasil tem a competência para arrecadar tributos.
Também o Código Tributário Nacional (Lei
5.172/66), no seu art. 7º, diz que a arrecadação tributária é indelegável.
E aí vêm diversos acórdãos dessa auditoria –
Acórdão nº 2.527, no seu item 20, que diz que não
pode. Ademais, a lei supracitada determina, sem ressalva alguma, que a competência da arrecadação é
da Receita Federal.
E eu digo mais aqui, Sr. Presidente. A partir da
codificação do Direito Tributário, em face da limitação
imposta à delegação da fiscalização apenas aos entes de direito público interno, apresentam-se revogados todos os dispositivos que tivessem atribuído este
mister a pessoas jurídicas de direito privado, por incidência do disposto no art. 2º, §1º, do Decreto-Lei nº
4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro). Ou seja, com a criação
da Lei nº 11.457, de 2007, e com a Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro, o que ficou para trás
está revogado.
Na verdade, eles não têm amparo legal para fazer
essa arrecadação diretamente. Isto é extremamente
grave, e eu tenho colocado isto aqui. Para mim, os
nossos empresários, que estão pagando, diretamente,
este ano, acredito que algo em torno de R$4 bilhões,
estão inadimplentes com a Receita Federal.
Pois bem, como eu prometi, Sr. Presidente, no
meu último discurso, que iria continuar prestando informações ao povo brasileiro, passo a falar então sobre as confederações. Já falei sobre a CNI, e nesta
semana eu quero encerrar este discurso. Eu acredito
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que, em mais um discurso, eu levo ao povo brasileiro
as informações sobre essa caixa-preta, sobre esse
verdadeiro ninho de guaxo.
A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA) foi reconhecida pelo Decreto-Lei nº 53.516,
de 1964. É uma entidade de grau superior coordenadora dos interesses econômicos da agricultura, da
pecuária e da produção extrativa rural em todo o Território nacional. A CNA administra o Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural – Senar, e suas federações,
que têm como finalidade o desenvolvimento de ações
de formação profissional rural e atividades de promoção social voltadas para o homem rural, e recebe um
repasse do Senar de 2% sobre toda a arrecadação,
de acordo com a Lei nº 8.315/91 e o Decreto nº 566,
de 1992.
Sem dúvida, a CNA é uma das maiores lobistas
do País, com forte atuação neste Congresso Nacional. Por ser uma instituição que não tem obrigação de
prestar conta a ninguém, seu gestor ou gestora tem a
liberdade de gastar o dinheiro público, o dinheiro do
povo, da forma que melhor lhe convier.
Sr. Presidente, eu não vou aqui agora, neste momento, abrir a situação das confederações, do que eu
encontrei na Internet, porque outra informação não
temos. Mas eu quero fazer somente um comentário
sobre cada uma delas aqui.
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Permita-me mais um tempo, Presidente, se possível.
Um Rced lá do Tocantins, um parecer da Drª
Sandra Cureau, Vice-Procuradora Geral da República, diz o seguinte:
No que toca à alegação de que a Senadora
Kátia Abreu, valendo-se do banco de dados
da Federação Nacional da Agricultura, teria
orquestrado um esquema de arrecadação de
recursos para campanha, verifica-se que tal
fato realmente ocorreu, conforme demonstram
os documentos de fls 1876/1881 e 1885/1894.
No entanto, tais documentos também demonstram que os recursos arrecadados tinham como
beneficiário o Diretório Regional do Democratas (fls. 1892/1893), e não o comitê financeiros
dos recorridos.
Além disso, a mensagem divulgada pela citada Senadora (fl. 1889) claramente informa
que os recursos arrecadados destinar-se-iam
a deputados e senadores identificados com
o setor agropecuário, não mencionando, em
qualquer momento, que postulantes ao Poder
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Executivo também seriam beneficiados com
essas doações.
Isso, quem disse, foi a Drª Sandra Cureau, num
parecer dela. Inclusive aqui há em minhas mãos um
boleto de arrecadação.
Mas vamos falar aqui sobre a CNC, muito rapidamente, Presidente.
Criada pelo Decreto 20.068, de 45, a CNC é entidade também responsável pela parte do comércio.
Administra o Serviço Nacional de Aprendizagem do
Sesc e do Senac e tem como finalidade oferecer aprendizado, treinamento, lazer, saúde, esporte ou bem-estar
social para o trabalhador do comércio.
Recebe um repasse do Sesc e do Senac de 3%
sobre toda a sua arrecadação geral – é aqui que eu
digo que essa arrecadação das confederações deve
atingir algo em torno de R$1 bilhão/ano.
Transparência: é certo que não há transparência dos recursos públicos – já estou cansado de dizer
isso aqui porque não têm que prestar contas. Recentemente, o Presidente da CNC foi deposto do cargo
e, logo depois, ele entrou com uma liminar, retornou
ao cargo e está aí há quase quarenta anos à frente
da CNC. Há uma nota aqui recente de que ele aplica
R$700 milhões em sete prédios...
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO) –
...aqui em Brasília. Desses sete, quatro já estão prontos. Ou seja, esses R$700 milhões, de quem é que é
esse dinheiro? Isso é dinheiro do povo, que deveria
estar sendo aplicado na atividade fim. Não! Estão aplicados no mercado imobiliário para render recursos a
esses gestores. E os cursos oferecidos são cobrados
em valores exorbitantes. Isso tem que estar errado, Sr.
Presidente. Não é possível!
E diz mais aqui essa nota aqui do Jornal do Brasil, do Cláudio Humberto, que não houve licitação alguma. Mas não há mesmo. Se não há fiscalização, se
não tem que prestar contas, por que então vai fazer
licitação? Isto é um absurdo e eu tenho chamado a
atenção desta Casa aqui sempre.
CNT...
(Interrupção do som.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO)
– (Fora do microfone.) CNT: criada também sob a lei
e também sob a forma da lei, Sr. Presidente. A CNT
recebe 10% de toda a arrecadação do Sest e do Senat. Para quê? Eu quero saber para que esses dez por
cento. É muito dinheiro. Para fazer o quê? Para bancar
campanha? Para fazer lobby? Para construir prédio?
Para ir para o mercado financeiro? E essa mão de
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obra nossa totalmente desqualificada, o nosso povo
precisando de oportunidade. Isso aqui me deixa, Presidente, indignado. A política, hoje, me deixa indignado.
Eu não quero abrir aqui a caixa das Confederações. Eu abri a caixa preta do Sistema S, mas a das
Federações e Confederações não é uma caixa preta, é
um ninho de guaxo, é aonde ninguém consegue chegar.
O Lula não conseguiu; o Congresso não conseguiu; o
Haddad não conseguiu. E estou nesta tribuna, há mais
de três meses, falando não sei para quem.
Eu disse que a única coisa que tenho neste Congresso é esta tribuna, mas vou fazer uso dela até o
último dia em que eu estiver nesta Casa.
O interessante, Sr. Presidente, é que esta CNT,
em 2011, foi ao caixa de um banco e sacou R$32 milhões. Isso foi publicado em revistas. Para sacar R$ 32
milhões, deve ter levado uns três carros-fortes.
(Interrupção do som.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Com que finalidade? Qual o destino desse dinheiro? Ninguém está preocupado com isso. Essa bomba
uma hora vai estourar, vai estourar no peito de algum
Presidente da República. Uma hora vai estourar, não
tem como. O errado, aos olhos do nosso Senhor Deus,
tudo está descoberto – Hebreus 4, se não me falha
a memória.
E o art. 70, parágrafo único, da nossa Constituição Federal, diz que todo mundo que pega dinheiro
público ou trabalha com dinheiro público tem de prestar
contas. É a nossa Carta Maior.
Sr. Presidente, se eu tiver condições, vou tentar
entrar nesse emaranhado das Federações e das Confederações. Por enquanto, eu só agradeço muito a sua
tolerância e a sua atenção. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Obrigado, Senador Ataídes Oliveira. V. Exª
enfrenta uma batalha muito significativa e importante
para que haja maior transparência no Sistema S, nas
Confederações e Federações.
Consulto do Senador Randolfe Rodrigues se fará
uso da palavra. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência designa como membro suplente, o Deputado Eduardo Cunha, em substituição ao
Deputado Darcísio Perondi, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 609, de 2013, conforme Ofício nº 623, de 2013,
da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
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Of./GAB/I/nº 623
Brasília, 3 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que passarei a participar, na qualidade de Suplente, da Comissão Mista
destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória
nº 609/2013, que “Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação
incidentes sobre a receita decorrente da venda no mercado interno e sobre a importação de produtos que
compõem a cesta básica, e dá outras providências”,
em substituição ao Deputado Darcísio Perondi.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Tem a palavra o Senador Randolfe Rodrigues,
Líder do PSOL, do Amapá.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do
orador.) – Obrigado, meu querido Presidente, Senador
Eduardo Suplicy.
Sr. Presidente, senhores que nos assistem e nos
ouvem pela TV e pela Rádio Senado, o noticiário do
final de semana trouxe a última decisão do Banco Central que aumenta a taxa básica de juros da economia
brasileira, a taxa Selic.
Essa má notícia, Sr. Presidente, vem acompanhada de um conjunto de outras más notícias. A primeira é que aumentamos a taxa básica de juros da
economia brasileira, agora voltando a 8%, enquanto o
crescimento do nosso Produto Interno Bruto, no último
período, totaliza 0,6%.
O consumo das famílias, que vinha até agora
puxando o crescimento da economia brasileira, se
encontra estagnado em 0,1%. Logo, nós percebemos
um ciclo vicioso, ou seja, a economia não cresce. Em
decorrência disso, o mecanismo que seria reduzir a
taxa de juros e continuar apostando no consumo, em
especial no consumo das famílias, alicerçado com investimento do Estado, nós temos o aumento da taxa
de juros. Então, obviamente, não vai continuar crescendo porque, toda vez que a taxa de juros é reajustada, nós incorremos num ciclo vicioso: juros mais altos,
menos possibilidade de crédito, menos possibilidade
de financiamento para o crescimento do consumo das
famílias, menos possibilidade de investimento na indústria nacional e menos possibilidade de crescimento
da economia.
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O que me preocupa, Sr. Presidente, e eu quero
trazer aqui uma entrevista da Folha de S.Paulo de 25
de novembro último...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Permita-me, prezado Senador Randolfe
Rodrigues?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Pois não, querido Senador, Presidente Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Gostaria de assinalar a visita às galerias do
Senado Federal – vieram assistir este pronunciamento
de V. Exª, Senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do
Amapá, os alunos do curso de Direito da Universidade
Federal de Goiás, em Goiânia, bem como os visitantes
colombianos e brasileiros de todo o País. Há alguns
colombianos? São colombianos? (Pausa.)
Não. Estão alguns colombianos? (Pausa.)
Bienvenidos al Senado Federal! Muy bien. Después, se quieren saber algo de la Renta Básica Ciudadana, pueden venir a mi gabinete.
Bem-vindos ao Senado Federal! Muito bem.
Depois, se quiserem saber algo mais sobre
a Renda Básica Cidadã, podem vir a meu
gabinete. 1
E também vocês todos, que quiserem saber mais
sobre a Renda Básica de Cidadania, podem vir ao
meu gabinete.
Tem a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Agradeço, Sr. Presidente. Bem-vindos todos! Bienvenidos, estudiantes colombianos, al Senado Federal.
Bem-vindos, estudantes colombianos, ao Senado Federal.2
Sr. Presidente, eu ia dizendo que isso – eu queria
trazer aqui esse ciclo vicioso, ou seja, a economia não
cresce, o consumo das famílias está estagnado; em
decorrência, o consumo das famílias está estagnado
e o Banco Central opta por aumentar a taxa básica de
juros da economia brasileira.
Esse círculo vicioso me lembrou uma entrevista
concedida ao jornal Folha de S.Paulo, no último dia
25 de novembro de 2012, pelo Prof. Richard Layard.
Economista britânico, professor emérito do Centre for
Economic, da London School of Economics, de Londres, um dos mais conceituados economistas britânicos. Uma das perguntas do jornalista ao Prof. Richard
Layard é a seguinte:
1 Tradução realizada pelo Serviço de Tradução e Interpretação do
Senado Federal.
2 Tradução realizada pelo Serviço de Tradução e Interpretação do
Senado Federal.
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“Os governos continuam insistindo em cortes
de gastos para os Orçamentos de 2013. Que
tipo de consequências o senhor acha que
isso terá?
Isso só pode prolongar a recessão. O setor
privado não está gastando, as empresas não
estão investindo e as famílias estão economizando para reduzir suas dívidas”.
Vejam o que o Professor Richard adverte para
nós, é o ciclo vicioso da crise europeia: empresas não
investem; as famílias economizam para evitar ampliar
o seu endividamento; e os governos, em decorrência
disso, também não investem e, em decorrência disso,
continuam aumentando as taxas básicas de juros da
economia para, em especial, inibir o consumo. Esse
ciclo, esse caminho resultou no que está acontecendo
na Europa. Nós não podemos adotar o mesmo caminho.
Esta quarta reunião do Copom deu continuidade
ao ritual que os financistas, que a banca privada, que
o mercado financeiro espera. Vejam que nós tivemos
elogios ao aumento da taxa de juros da economia
brasileira, elogios feitos notadamente pelos principais
porta-vozes do mercado financeiro, dos banqueiros,
que são os principais beneficiados. Aumentar a taxa
básica de juros da economia brasileira só interessa,
neste momento, no Brasil, ao mercado financeiro; só
interessa, neste momento, no Brasil, aos bancos privados; só interessa, neste momento, no Brasil, a um
grupo de 200 famílias.
Nós temos, Sr. Presidente, no Brasil, duas bolsas:
o programa federal, o Bolsa Família, que atende mais de
11 milhões de famílias; e a bolsa banqueiro, que atende 200 famílias. Esses, com a bolsa banqueiro, estão
lucrando bastante, porque toda vez que é aumentada
a taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa
Selic – como esse outro aumento de 0,50%, que resultou recuperarmos o patamar de ter uma das mais altas
taxa de juros do Planeta –, só esse pequeno reajuste
representou R$5 bilhões anuais de custo adicional à
dívida pública brasileira, que é de R$2 trilhões. Ou seja,
isso só engessa mais o Orçamento. Daqui a pouco vai
ser necessário ampliar a reserva do Orçamento federal
para os pagamentos da dívida pública, porque há um
acréscimo agora de R$5 bilhões.
Então, nós temos já uma dívida de mais de R$2
trilhões concretamente. E com isso, com esse reajuste
da taxa básica de juros, só o mercado financeiro, só
os rentistas do capital financeiro é que comemoram.
As famílias brasileiras não comemoram, porque as famílias e os brasileiros mais pobres estão endividados.
O número de famílias endividadas entre 2001 e 2005
dobrou; entre 2000 e 2010, triplicou. E cada vez que
a gente tem um reajuste de 0,25% na taxa básica de
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juros da economia brasileira isso só amplia o endividamento das famílias brasileiras.
E por que isso? Em nome de quê? Em nome de
um fantasma que está sendo propagado para afugentar
o fantasma da inflação. Mas, veja, quando da primeira grita que houve em relação a isso, a primeira grita
sobre o tal fenômeno da inflação, o próprio Ministério
da Fazenda, o próprio Ministro Guido Mantega afirmou
claramente o seguinte: “Essa inflação existente, essa
inflação dos hortifrutigranjeiros, essa chamada inflação
do tomate é uma inflação sazonal”. Ou seja, é divido às
volatilidades da safra. O aumento, uma procura maior
e uma demanda reduzida impõem o aumento do preço. Ou seja, é sazonal. O próprio Ministro da Fazenda
fez uma declaração dizendo que o reajuste anterior
de 0,25% da taxa básica de juros da economia brasileira não teria efeito sobre a inflação dos alimentos,
não teria efeito sobre o preço dos hortifrutigranjeiros.
Nós estamos, com isso, Sr. Presidente, entrando
num caminho pantanoso. Veja, então, com relação ao
penúltimo aumento e esse aumento agora da taxa básica de juros da economia brasileira, a partir da declaração das autoridades monetárias brasileiras, a partir
de declaração do nosso Ministro da Fazenda, inclusive,
com a concordância do nosso Presidente do Banco
Central, esse reajuste não tem efeito concreto sobre
o preço dos alimentos. O reajuste da taxa básica de
juros teria um efeito sobre a expectativa de inflação.
Veja o terreno pantanoso em que estamos navegando.
Ou seja, para atender às necessidades do mercado
financeiro, dessas 200 famílias de que falei ainda há
pouco e para atender a grita de alguns setores a favor
do aumento da taxa básica de juros, então, aumentamos a taxa básica de juros. Ou seja, aumentamos a
taxa básica de juros com base em uma especulação,
com base em uma expectativa.
O outro grande equívoco em relação a isso é que...
Primeiro é uma premissa errada dizer que o problema
concreto da economia nacional, o problema concreto
da inflação é um excesso de demanda agregada no
conjunto da sociedade; e, devido a esse excesso de
demanda agregada no conjunto da sociedade, qual
seria a receita e o remédio para isso? Impedir o aumento da inflação com o aumento da taxa básica de
juros. Isto é quase uma ditadura: “Não existe outro remédio para controlar inflação. Só aumentando a taxa
básica de juros”.
Vamos combinar: fica muito cômodo e confortável
para o capital financeiro. Nós fazemos uma grita – diz o
capital financeiro – de que a inflação está ameaçando,
pressionamos o Governo e, de imediato, o que o Banco Central faz? Aumenta a taxa básica de juros. E não

582

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

se debate! É uma ditadura total! E não se debate nem
um outro mecanismo de combate à inflação.
Se é verdade que o problema é o excesso de demanda agregada no conjunto da sociedade, que causa
inflação – e o problema não é só esse –, se é verdade
que o problema é só esse, qualquer manual básico de
macroeconomia indica que existem outros remédios
além da taxa básica de juros. Não é a taxa básica de
juros o único e não é sequer o principal remédio.
O depósito compulsório sequer é levantado como
mecanismo para inibir a inflação; por quê? Porque,
quando se fala do depósito compulsório, quando se
fala em inibir os lucros do mercado financeiro, os lucros
em demasia dos bancos privados no Brasil, há uma
grita geral. Qualquer política econômica que levanta
essa possibilidade é taxada de bolivariana, de castrista. Enfim, qualquer tentativa de inibir os lucros cada
vez mais crescentes do mercado financeiro, qualquer
tentativa de inibir o lucro cada vez mais crescente dos
bancos privados é taxado como estatização.
É uma ditadura do pensamento único, do pensamento único baseado na idolatria a um deus, que é
o deus do mercado, que tem como principal altar de
adoração a taxa básica de juros da economia. É uma
adoração permanente ao aumento da taxa básica de
juros da economia.
Sr. Presidente, eu fiquei animadíssimo quando
vi, alguns meses atrás, a manifestação da Presidente
da República na televisão, falando da necessidade da
redução dos lucros dos bancos privados. A Presidente
ofereceu uma grande contribuição à sociedade brasileira naquele momento, quando orientou o Presidente do
Banco Central. E tem que orientar mesmo! Não existe
isso de que o Banco Central tem essa propalada autonomia. A propalada autonomia fere a soberania nacional, fere o sentimento de pátria que temos. A autonomia
do Banco Central é a autonomia do Estado brasileiro,
que é submetido à sociedade brasileira.
Quando a Presidente da República orientou o
Presidente do Banco Central que iniciasse uma trajetória da queda Selic a partir de agosto de 2011, nós
fomos os primeiros a aplaudir, e eu gostaria de continuar aplaudindo isso. A pior bolsa que temos hoje é
uma bolsa para o capital financeiro que favorece 200
famílias. Essa é uma bolsa que não é para os pobres,
é uma bolsa que não é para a grande maioria da sociedade brasileira. Essa é uma bolsa para alguns que
lucram bilhões de reais toda vez que há um reajuste
de 0,25%, como esse último da taxa básica de juros
da economia nacional.
Existem outros caminhos. Existem outros remédios. Existem outros caminhos a percorrer que não
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seja esse caminho do pensamento único do aumento
da taxa básica de juros.
Para concluir, Sr. Presidente, repito: o ciclo que vi
anunciado nos jornais do final de semana é um ciclo
que me amedronta. É o caminho da Europa. É o caminho da crise recessiva europeia. Ou seja, crescimento
das famílias estagnado, baixo crescimento do Produto
Interno Bruto. Nós estamos com o menor crescimento
do PIB dos últimos dez anos nesse período e, em decorrência disso, em vez dos investimentos do Estado
brasileiro, em vez da redução da taxa básica de juros
para incentivar o consumo, que é o caminho a percorrer, em vez de utilizarmos caminhos alternativos para
inibir a inflação, como o depósito compulsório, opta-se
pelo aumento da taxa Selic, endividando ainda mais
as famílias brasileiras.
Esse é um caminho perigoso. Não me parece ser
o caminho mais adequado para o Brasil. O caminho
mais adequado para o Brasil é restaurar os pronunciamentos da Presidente da República desde agosto
de 2011, no sentido de orientar a redução dos lucros
exorbitantes do mercado financeiro dos bancos e no
sentido de, além de rebaixar os lucros exorbitantes do
mercado financeiros dos bancos, iniciarmos um ciclo
virtuoso de redução das taxa Selic, de redução dos
juros básicos da economia brasileira. Parece-me ser
esse o melhor caminho a ser seguido para nós construirmos um projeto de desenvolvimento fundamentalmente nacional, e não pautado pelos interesses da
taxa de juros e daqueles que ganham, mas pautado
concretamente pelos interesses do Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Randolfe Rodrigues, espero que
a Presidenta Dilma... Tenha certeza V. Exª que a Presidenta Dilma tem o propósito de efetivamente conseguir o melhor crescimento possível e também conter
a inflação.
Permita-me: acho que V. Exª uma hora mencionou o contraste entre os 200 banqueiros e os que recebem o Bolsa Família. Chegou a mencionar 200 milhões, mas, na verdade, são 13,9 milhões de famílias
que hoje são beneficiárias do Programa Bolsa Família,
o que corresponde a mais de um quarto dos 194 milhões de brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência designa:
– como membros titulares, os Deputados Eliene
Lima e Roberto Santiago, em substituição aos Deputados Eduardo Sciarra e Eleuses Paiva; e, como membros suplentes, os Deputados Geraldo Thadeu e Hélio
Santos, em substituição aos Deputados Guilherme
Campos e Heuler Cruvinel, para integrar a Comissão
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Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 614, de 2013, conforme o Ofício nº 627, de 2013,
da Liderança do PSD na Câmara dos Deputados.
– como membros titulares, os Deputados Moreira
Mendes e Ricardo Izar, em substituição aos Deputados Eduardo Sciarra e Eleuses Paiva, que passam a
participar como membros suplentes, em substituição
aos Deputados Guilherme Campos e Heuler Cruvinel,
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 615, de 2013, conforme o Ofício nº 628, de 2013, da Liderança do PSD
na Câmara dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os ofícios:
Of. nº 627/13/PSD
Brasília, 28 de maio de 2013
Assunto: Indicação de Parlamentares do PSD para
comporem Comissão Mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico os parlamentares abaixo para comporem a Comissão Mista
destinada a oferecer parecer à Medida Provisória nº
614, de 2013:
– Deputada Eliene Lima (PSD/MT) – membro
Titular;
– Deputado Roberto Santiago (PSD/SP) –
membro Titular;
– Deputado Geraldo Thadeu (PSD/MG) – membro Suplente;
– Deputado Hélio Santos (PSD/MA) – membro Suplente.
Neste sentido, solicito que sejam tomadas as
providências cabíveis para que as referidas indicações
produzam os devidos efeitos legais e regimentais.
Atenciosamente, – Eduardo Sciarra, Líder do
PSD.
Of. nº 628/13/PSD
Brasília, 28 de maio de 2013
Assunto: Indicação de Parlamentares do PSD para
comporem Comissão Mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente indico os parlamentares abaixo para comporem a Comissão Mista
destinada a oferecer parecer sobre a Medida Provisória nº 615, de 2013:
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– Deputado Moreira Mendes (PSD/RO) – Membro Titular;
– Deputado Ricardo Izar (PSD/SP) – membro Titular;
– Deputado Eduardo Sciarra (PSD/PR) – membro Suplente;
– Deputado Eleuses Paiva (PSD/SP) – membro Suplente.
Neste sentido, solicito que sejam tomadas as
providências cabíveis para que as referidas indicações
produzam os devidos efeitos legais e regimentais.
Atenciosamente, – Eduardo Sciarra, Líder do
PSD.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não havendo mais oradores, a Presidência vai
encerrar a sessão.
Muito obrigado a todos os servidores que colaboraram com a sessão do Senado.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas,
a seguinte
ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI 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
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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.
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.
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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.
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.
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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 signatário o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal, para
vedar a instituição de impostos sobre os medicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (substitutivo), que oferece.
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9
REQUERIMENTO Nº 449, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
449, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 259, de 2007; e 439, de 2012,
por regularem matéria correlata (proibição de
sacolas plásticas no comércio).
10
REQUERIMENTO Nº 463, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 463, de 2013, do Senador Eduardo Braga,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 228, de 2011 – Complementar, além
da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (concessão da aposentadoria
especial ao trabalhador da construção civil).
11
REQUERIMENTO Nº 470, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
470, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 561, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(manutenção do contrato de trabalho em caso
que especifica).
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Damos por encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 38 minutos.)
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Ata da 87ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 4 de junho de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jayme Campos, Mário Couto, Sérgio Souza,
Ivo Cassol, Wellington Dias e Anibal Diniz
É o seguinte o registro de comparecimento:
(Inicia-se a Sessão às 14 Horas e 10 minutos e
encerra-se às 21 horas e 30 Minutos).
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB –
PA) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 562, DE 2013

REQUERIMENTO Nº 563, DE 2013

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 564, DE 2013

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência defere o requerimento.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 565, DE 2013
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O requerimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 566, DE 2013
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno desta Casa, requeiro que sejam solicitadas as seguintes informações ao Senhor Ministro
de Estado da Fazenda, relativamente ao patrocínio
de times de futebol pela Caixa Econômica Federal, por
intermédio dos seguintes questionamentos:
1. Atualmente, quantos e quais times de futebol
são patrocinados pela Caixa Econômica Federal?
2. Qual o valor total e individualizado dos recursos
destinados a essa modalidade de patrocínio?
3. Qual é a duração de cada um dos contratos
de patrocínio hoje ainda vigentes?
4. Quais são os critérios adotados pela Caixa
Econômica Federal para a formalização dos contratos
de patrocínio?
5. Existe amparo legal para a realização desses
contratos? Declinar as normas jurídicas legais e infralegais respectivas, bem como os atos administrativos
correspondentes.
Justificação
No último dia 21 de maio, o Tribunal Regional
Federal da 4ª Região cassou medida liminar concedida pela 6ª Vara Federal do Rio Grande do Sul, que
suspendia contrato publicitário de patrocínio firmado
entre a Caixa Econômica Federal e o Corinthians, no
valor de R$ 30 milhões ao ano, em decorrência de
uma ação popular.
A revogação da liminar deu-se em virtude de garantia processual oferecida pelo banco estatal – um
imóvel de mais de R$ 98 milhões – para o caso de
procedência da ação.
No entanto, os desembargadores federais não
avaliaram o mérito da ação, mas, tão somente, o pedido de antecipação de tutela que fora concedida.
Permanecem, portanto, os questionamentos sobre o
(in)devido uso de recursos públicos para patrocínio de
entidades privadas.
Nesse sentido, com vistas a obter-se um retrato
fidedigno da situação fática e jurídica desses negócios firmados pela Caixa – empresa pública, dotada
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de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, vinculada ao Ministério da Fazenda –, é que se propõem os
presentes questionamentos ao Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, a fim de que sejam fornecidas as
informações pertinentes.
Sala das Sessões, – Senador Aloysio Nunes
Ferreira, Líder do PSDB
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 567, 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 Sra. Hebe de
Miranda Pereira, que completou dez anos à frente da
Diretoria Social e de Eventos do Atlético Rio Negro
Clube, bem como seja encaminhado o referido voto
no seguinte endereço: Rua Luzia Contente, n. 35 Cj
Kyssia 2, Manaus/AM. CEP: 69040-300.
Justificação
À frente da Diretoria Social e de Eventos do
Atlético Rio Negro Clube, a Sra. Hebe de Miranda
Pereira que cumpriu sua missão com muito zelo,
honestidade, dedicação, amor e muito trabalho e
sempre com sua família por perto e também muito
próxima a Deus.
Seu amor pelo ATLÉTICO RIO NEGRO CLUBE
é um amor puro, profundo e singelo, amor advindo
da mais tenra infância e dela trazido para a idade
adulta com vistas a realizar projetos visionários e
inovadores.
Sua missão foi cumprida com muito êxito e de
maneira efetiva e profícua, muito nos orgulha acompanhar o seu desempenho à frente da diretoria social
de eventos do ATLÉTICO, pois sabemos que o melhor
foi feito. Manaus reconhece o seu trabalho e reconhece também Atlético Rio Negro Clube como um clube
querido da cidade de Manaus.
Parabéns por ter no seu currículo essa missão
aceita e realizada de maneira tão honrosa, e que agora
fique as boas lembranças e os novos desafios!!.
Sala das Sessões, 4 de junho de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
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REQUERIMENTO Nº 568, DE 2013
Requerimento de voto de pesar.
Requeiro, de acordo com as tradições da Casa,
homenagens de pesar, pelo falecimento do Padre Geraldo, Gerard Lothaire Jules Olivier, prefeito da cidade
de Japaratuba no Estado de Sergipe.
Inserção em ata de voto de profundo pesar.
Apresentação de condolências ao povo de Japaratuba através do representante deste Município.
Sala das Sessões, 4 de junho de 2013. – Senador Antonio Carlos Valadares, PSB/SE.
REQUERIMENTO Nº 569, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, aos Correios no Brasil,
que está comemorando 350 anos de existência, bem
como seja encaminhado o referido voto ao Presidente dos Correios Senhor Wagner Pinheiro de Oliveira,
no seguinte endereço: SBN QD 01, Bloco A. Edifício
Sede ECT. Brasília/DF. CEP: 70.002-900.
Justificação
Os Correios tiveram sua origem no Brasil em
25 de janeiro de 1663 e, desde então, vêm se modernizando, criando e disponibilizando serviços de
qualidade que correspondam às expectativas dos
seus clientes.
A empresa realiza importante função de integração e de inclusão social, papel indispensável para o
desenvolvimento nacional. Na composição do seu faturamento, aufere 54,3% da receita com os serviços
exclusivos (carta, telegrama e correspondência agrupada), de modo que a reserva de mercado desses três
serviços é fator essencial para a sobrevivência e para
a garantia da universalização dos serviços postais.
O Sedex, criado em 1982, que se tornou um dos
principais produtos da empresa e lidera o setor de
encomendas expressas no Brasil. Nos últimos anos,
o serviço passou a contar com outras modalidades,
como o e-Sedex, Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje
e Sedex Mundi, agilizando ainda mais a entrega de
encomendas.
Devido à forte capilaridade da empresa, a prestação de serviços financeiros nas agências dos Correios
constitui-se, cada vez mais, numa importante contribuição para a inclusão bancária de milhões de brasileiros. Desde a criação do Banco Postal, milhares de
pessoas, que antes tinham que se deslocar para uma
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cidade vizinha para realizar uma simples operação
bancária, agora contam com a comodidade de tudo
poder ser feito na própria cidade onde moram.
Impulsionados pelas mudanças tecnológicas, econômicas e sociais, os Correios iniciaram em 2011 um
profundo processo de modernização. Com a sanção
da Lei 12.490/11, a empresa teve seu campo de atuação ampliado e foi dotada de ferramentas modernas
de gestão corporativa para enfrentar a concorrência
com a prestação de serviços mais ágeis e eficientes
para toda a sociedade.
Com a nova lei, os Correios podem atuar no
exterior e nos segmentos postais de serviços eletrônicos, financeiros e de logística integrada; constituir
subsidiárias, adquirir controle ou participação acionária em empresas já estabelecidas e firmar parcerias
comerciais que agreguem valor a sua marca e a sua
rede de atendimento.
Essa nova postura contribuirá para que a ECT se
torne uma empresa de “classe mundial”, destacada por
suas práticas e resultados, à altura da confiança que
o cidadão brasileiro sempre depositou nos Correios.
Com o objetivo de aprimorar o atendimento à
sociedade, nos últimos dois anos, foram contratados
15 mil trabalhadores por concurso público (e outros
6,6 mil estão sendo admitidos em 2013) e investidos
cerca R$ 550 milhões na compra de veículos; construção, reforma, e ampliação de unidades; e aquisição de
computadores e equipamentos para a área operacional.
Também foi criada uma área estratégica voltada ao relacionamento com clientes e a Ouvidoria foi reativada.
Os Correios sempre estiveram sincronizados com
a história e com a evolução do Brasil, por isso esses
350 anos é tão importante. a empresa vive momento
especial em sua trajetória, já que, acompanhando o
Brasil, passa por uma transformação e evolução radical
Hoje os Correios brasileiros estão entre os 10
melhores operadores postais do mundo, de acordo
com estudo divulgado pela consultoria internacional
Accenture, em abril. Com três séculos e meio de história, os Correios figuram entre as instituições mais
confiáveis da Nação. Acompanhando o crescimento
nacional, a empresa escreve novos capítulos em sua
história, agrega avanços tecnológicos e digitais aos
seus serviços, e busca atender cada vez melhor os
cidadãos de todos os 5.565 municípios brasileiros.
Parabéns aos carteiros, atendentes e todos os
outros funcionários que fazem parte dessa história.
Sala das Sessões, 4 de junho de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB –

JUNHO DE32963
2013
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Sobre a mesa, requerimento que será lido.

PA) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 572, DE 2013

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O requerimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB –
PA) – A proposta de emenda à Constituição que acaba
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
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A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 218, 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 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 meio 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.
Justificação
A Carta Magna de 1988, por meio do seu art. 203,
incluiu no contrato social brasileiro o compromisso de
que idosos e pessoas com deficiência, que não possam
prover seu sustento nem tê-lo provido por sua família,
contarão com a proteção do Estado e da sociedade,
de modo a desfrutar de uma vida digna. Para tanto,
instituiu o Benefício de Prestação Continuada (BPC)
O critério para o recebimento do benefício constitucional 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 pessoas com deficiência cujas famílias
possuam renda mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Dois anos depois da edição da
Loas, o BPC veio a ser efetivamente implantado com
a regulamentação contida no 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.
Em 1995, antes da efetiva implantação do BPC,
passou-se a questionar o limite máximo de renda familiar mensal per capita que credenciava a pessoa com

609

Junho de 2013

deficiência ou idosa para recebimento do benefício,
sob o argumento de insuficiência face às garantias de
dignidade, justiça, solidariedade e erradicação da pobreza, inscritas nos arts. 1º e 3º da Carta Magna. 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), terminou por erodir a constitucionalidade
do § 3º do caput do art. 20 da Loas.
Em virtude dessas mudanças, alguns diplomas
legais já estabeleceram como critério de elegibilidade
para o recebimento de benefício, ou para a caracterização de baixa renda, o limite máximo de renda mensal de até meio salário mínimo per capita. O 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), por
exemplo, adota esse critério. Diga-se, a propósito, que
o BPF – disciplinado pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro
de 2004 – representa a junção de mais três programas
de transferência de renda do Governo Federal, além
do Cadastro Único para Programas Sociais: o Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à Educação
(Bolsa Escola) e o Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à Saúde (Bolsa Alimentação), ambos
de 2001; e o Programa Auxílio-Gás, de 2002.
Todos os programas assistenciais aludidos já utilizam o critério de meio salário mínimo para intitular o
cidadão, ou a cidadã, a receber os benefícios assistenciais por eles criados.
Afinal, é forçoso ver que as garantias constitucionais dos idosos e das pessoas com deficiência não
são atendidas pelo atual critério da Loas, que atinge
apenas aqueles extremamente pobres, quando o País
já tem condições para estender a proteção assistencial
às pessoas pobres, em geral, conforme determina a
Constituição.
De acordo com estatísticas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) do ano de 2008,
publicadas em artigo da revista Sociedade e Estado,
da Universidade de Brasília (UnB), em 2010, 37% dos
BPC distribuídos à época serviam às famílias de renda mensal per capita inferior a um quarto do salário
mínimo; 25% atingiam a população com renda familiar
per capita entre um quarto do salário mínimo e meio
salário mínimo; e os demais 38% alcançavam as famílias com renda mensal per capita igual ou superior
a meio salário mínimo.
Isso significa que parte da população-alvo da
presente proposição já recebe o benefício na atualidade, em razão da dificuldade de determinar com
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precisão as faixas de renda junto a grupos sociais
marginalizados. De fato, a dificuldade de contabilizar
a renda monetária irregular e informal faz com que os
assistentes sociais evitem rigorismos e reconheçam
as carências mesmo daqueles que, segundo o critério atual da Loas, não poderiam receber o benefício.
Assim, se é possível esperar que, com o aumento do
limite de renda ora proposto, a população elegível
suba de 9% para 29% da população, também é fato
que parte desses novos beneficiários já se encontra
coberta pela prática atual.
Segundo o Ipea, a utilização do critério de meio
salário mínimo para o recebimento do BPC geraria
aumento real da ordem de 48% no número de beneficiários, ou até menos, na medida em que o aumento
do critério de renda levaria ao alcance de populações
de vida econômica menos informal, o que ensejaria
menos “erros de inclusão” no BPC. Os dados disponíveis, que são de 2008, mas que refletem bem as
condições atuais, mostram que esse aumento de 48%
no número de beneficiados (algo em torno de quatro milhões de pessoas) ocasionaria um impacto de
cerca de R$ 9 bilhões no orçamento do BPC, o que
equivaleria 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% em seu número de beneficiários
não lhe é absurda: entre 2003 e 2008, por exemplo,
esse número cresceu 58%.
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.
A proposição que ora submetemos à apreciação
dos nobres Pares busca, simultaneamente, atualizar e
uniformizar os critérios dos textos legais de natureza
assistencial, e levar a justiça constitucional a todos os
que a ela fazem jus. Por isso, propomos não apenas
a majoração dos valores de elegibilidade, mas ainda
a inclusão da expressão “igual ou inferior”, em lugar
da redação anterior, que fazia elegíveis apenas as
pessoas com renda per capita familiar inferior a um
quarto do salário mínimo. A inclusão da expressão
“igual” no texto da lei significa também a inclusão, na
realidade, de um contingente de cidadãos e cidadãs
que, materialmente, são elegíveis para o recebimento
do BPC. Na prática, a ausência da expressão “igual”
significa a exclusão de pessoas que muito necessi-
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tam da assistência do Estado. Ademais, faz com que
os agentes estatais, considerando a realidade social
e familiar com que se deparam, alarguem os critérios
fixados, dando menos atenção à letra da lei, para poder ser fiéis ao espírito dela.
Nossa proposição busca fazer com que o texto
da lei traduza com clareza o seu espírito. Em razão
disso, pedimos o apoio dos nobres Congressistas para
a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993
Mensagem de veto
Regulamento
Texto compilado
Vide Decreto nº 7.788, de 2012 (Regulamenta o Fundo
Nacional de Assistência Social)
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:
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: (Redação dada pela Lei nº 12.435, de
2011)
I – pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual
ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade com as demais pessoas; (Redação dada
pela Lei nº 12.435, de 2011)
II – impedimentos de longo prazo: aqueles que
incapacitam a pessoa com deficiência para a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2
(dois) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 2o Para efeito de concessão deste benefício,
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
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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 incapacidade,
composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). (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)
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LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000.
Mensagem de veto
Estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal 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;
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
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administrativo, inclusive os destinados a benefícios e
assistência aos servidores, e a investimentos.
CAPÍTULO IV
Da Despesa Pública
Seção I
Da Geração da Despesa
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
subseqüentes;
II – declaração do ordenador da despesa de que
o aumento tem adequação orçamentária e financeira
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.
TÍTULO VIII
Da Ordem Social
CAPÍTULO II
Da Seguridade Social
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:
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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.
DECRETO Nº 6.214,
DE 26 DE SETEMBRO DE 2007
Regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso de que trata
a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003,
acresce parágrafo ao art. 162 do Decreto
no 3.048, de 6 de maio de 1999, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA 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:
Art. 1o Fica aprovado, na forma do Anexo deste
Decreto, o Regulamento do Benefício de Prestação
Continuada instituído pelo art. 20 da Lei no 8.742, de
7 de dezembro de 1993.
Art. 2o O art. 162 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de
maio de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Parágrafo único. O período a que se refere o caput poderá ser prorrogado por iguais períodos,
desde que comprovado o andamento regular
do processo legal de tutela ou curatela.” (NR)
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4o Ficam revogados os Decretos nos 1.744,
de 8 de dezembro de 1995, e 4.712, de 29 de maio
de 2003.
Brasília, 26 de setembro de 2007; 186o da Independência e 189o da República.
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa)
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O Senado Federal recebeu o Ofício n° 17, de
29 de maio de 2013, do Ministro de Estado Chefe da
Secretaria-Geral da Presidência da República, referente
ao Requerimento n° 191, de 2013, de informações,
de autoria do Senador Álvaro Dias, que encaminha
nota técnica no sentido de não ser da competência da
Secretaria-Geral da Presidência da República prestar
as informações solicitadas.
O Ofício foi encaminhado, em cópia, ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O Senado Federal recebeu os seguintes Ofícios de Ministros de Estado:
– Nº 37, de 29 de maio de 2013, do Ministro de
Estado do Esporte, em resposta ao Requerimento
nº 193, de 2013, de informações, de autoria da
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA;
– Nº 146, de 31 de maio de 2013, da Ministra de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
em resposta ao Requerimento nº 1.183, de 2012,
de informações, de autoria da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle – CMA;
– Nº 16.336, de 31 de maio de 2013, do Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da
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União, em resposta ao Requerimento nº 89, de
2013, de informações, de autoria do Senador
Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 39, de
29 de maio de 2013, do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em resposta
ao Requerimento nº 24, de 2013, de informações, de
autoria da Senadora Kátia Abreu.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 16.578,
de 3 de junho de 2013, do Ministro de Estado Chefe
da Controladoria-Geral da União, em resposta ao Requerimento nº 38, de 2013, de informações, de autoria
do Senador João Vicente Claudino.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Ofício nº 69/PRESI-APO, de 2013, na origem,
encaminhando ao Congresso Nacional o Relatório
de Atividades desenvolvidas pela Autoridade Pública
Olímpica (APO), no 2° semestre de 2012.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O expediente será publicado no Diário do Senado Federal de 5 de junho do corrente e foi autuado
da seguinte forma:
– Ofício n° 23, de 2013-CN, que vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização; e
– Ofício “S” nº 26, de 2013, que vai à Comissão
de Educação, Cultura e Esporte (CE) e à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (CMA).
Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário de
tramitação do Ofício nº 23, de 2013-CN:
Leitura: 4-6-2013
até 9/6 prazo para publicação e distribuição dos
avulsos da matéria;
até 24/6 prazo para apresentação de relatório;
até 1º/7 prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
até 8/7 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência comunica o término do prazo de
vigência, em 3 de junho do corrente, da Medida Provisória nº 598, de 2012, que abre crédito extraordinário,
em favor de diversos órgãos e empresas estatais, para
os fins que especifica.
Nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 – CN, a Presidência da Mesa
do Congresso Nacional comunicará o fato à Senhora
Presidente da República e fará publicar no Diário Oficial
da União ato declaratório de encerramento do prazo
de vigência da referida Medida.
A matéria vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, nos termos do art.
11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência comunica o término do prazo
de vigência, em 3 de junho do corrente, da Medida Provisória nº 599, 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
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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.
Nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 – CN, a Presidência da Mesa
do Congresso Nacional comunicará o fato à Senhora
Presidente da República e fará publicar no Diário Oficial
da União ato declaratório de encerramento do prazo
de vigência da referida Medida.
A matéria vai à Comissão Mista, nos termos do
art. 11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência comunica o término do prazo de
vigência, em 3 de junho do corrente, 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.
Nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 – CN, a Presidência da Mesa
do Congresso Nacional comunicará o fato à Senhora
Presidente da República e fará publicar no Diário Oficial
da União ato declaratório de encerramento do prazo
de vigência da referida Medida.
A matéria vai à Comissão Mista, nos termos do
art. 11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência comunica o término do prazo
de vigência, em 3 de junho do corrente, da Medida
Provisória nº 604, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacional, no valor de R$
361.368.057,00 (trezentos e sessenta e um milhões,
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trezentos e sessenta e oito mil e cinquenta e sete reais), para os fins que especifica.
Nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 – CN, a Presidência da Mesa
do Congresso Nacional comunicará o fato à Senhora
Presidente da República e fará publicar no Diário Oficial
da União ato declaratório de encerramento do prazo
de vigência da referida Medida.
A matéria vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, nos termos do art.
11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência comunica o término do prazo de
vigência, em 3 de junho do corrente, 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.
Nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 – CN, a Presidência da Mesa
do Congresso Nacional comunicará o fato à Senhora
Presidente da República e fará publicar no Diário Oficial
da União ato declaratório de encerramento do prazo
de vigência da referida Medida.
A matéria vai à Comissão Mista, nos termos do
art. 11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência comunica o término do prazo
estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de
2002-CN, em 3 de junho do corrente, para apresentação de projeto de decreto legislativo regulando as
relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória
nº 587, de 2012, convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2013, e cujo prazo integral de vigência
expirou em 21 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.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 63, de
2011 - Complementar, da Senadora Vanessa Grazziotin, que altera a Lei Complementar nº 123 de 14
de dezembro de 2006 (redução da tributação do pão
para microempresa).
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.

Quarta-feira 5

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Foram encaminhados ao Congresso Nacional
os seguintes ofícios:
– Ofício nº 10.444/2013, referente ao Relatório
de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2013, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região;
– Ofício nº 144/2013, referente ao Relatório de
Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2013, do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região;
– Ofício nº 262/2013, referente ao Relatório de
Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2013, do Tribunal
Regional do Trabalho da 14ª Região;
– Ofício nº 5/2013, referente ao Relatório de
Gestão Fiscal do período de maio de 2012 a abril de
2013, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região.
As matérias serão publicadas no Diário do Senado Federal de 5 de junho do corrente.
São as seguintes as Matérias:
Ofício nº TRF2-Of-2013/10444
Rio de Janeiro, 23 de maio de 2013
Assunto: Demonstrativo – Balanço
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar o
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Federal na 2ª Região referente ao 1º quadrimestre de 2013,
publicado no DOU-1 em 23-5-2013, fl. 139, conforme
determina o art. 118 da Lei nº 12.465 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 12-8-2011.
No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de
elevada estima e consideração. – Sérgio Schwaitzer,
Presidente.
PORTARIA Nº TRF2-PTP-2013/381
DE 21 DE MAIO DE 2013
O Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao disposto no art. 54 da Lei Complementar
nº 101, de 4-5-2000, Resolve:
Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal da
Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 2ª Região, referente ao 1º quadrimestre de 2013, na forma do anexo,
bem como autorizar sua publicação e disponibilização
por meio da internet, conforme previsto no art. 55, §
2º, da referida lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. – Sérgio
Schwaitzer, Presidente.
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Ofício/PRESI/SECOI nº 144
Brasília, 27 de maio de 2013
REF: Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência o Relatório de
Gestão Fiscal do Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
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gião, referente ao 1º Quadrimestre de 2013, publicado
no DOU1 de 24-5-2013, págs. 176 e 177, conforme
determina o art. 118 da Lei nº 12.465/2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência expressões de consideração e apreço. – Desembargador Federal Mario César Ribeiro, Presidente.
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Ofício nº 262/2013-GP
Porto Velho, 29 de maio de 2013
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal – 1º quadrimestre de 2013
Senhor Presidente,
Em atendimento ao disposto no art. 118 da Lei
nº 12.465/2011 (LDO 2012), encaminho a Vossa Excelência cópia do Relatório de Gestão Fiscal – 1º
quadrimestre de 2013, correspondente ao período de
maio de 2012 a abril de 2013, enviado para publicação
mediante Portaria nº 1.390, publicada no Diário Oficial
da União e no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho
da 14ª Região.

JUNHO DE33117
2013
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Ao ensejo, reitero votos de elevada estima e distinguida consideração. – Ilson Alves Pequeno Junior,
Presidente do TRT da 14ª Região.
PORTARIA Nº 1.390, DE 29 DE MAIO DE 2013
O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho
da 14ª Região, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o disposto no inciso III do art. 54 e § 2º
do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 4-5-2000.
Resolve:
Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal – 1º
quadrimestre de 2013, correspondente ao período de
maio de 2012 a abril de 2013.
Publique-se.
Ilson Alves Pequeno Junior.
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Ofício PRE/CDCOI nº 5/2013
Brasília, 29 de maio de 2013
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal
Senhor Presidente,
Tem o presente a finalidade de encaminhar a V.
Exª, em atendimento ao disposto no art. 59 da LRF
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c/c art. 5º, inciso I da Lei nº 10.028/2000, o relatório
de Gestão Fiscal do Tribunal Regional do Trabalho
da 10ª Região, alusivo ao período de maio/2012 a
abril/2013.
Respeitosamente, – André R. P. V. Damasceno,
Desembargador Vice-Presidente, no exercício da Presidência do TRT da 10ª Região.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Os expedientes vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 55, de 2013,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado nº 299, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 55/2013/CE
Brasília, 4 de junho de 2013

Assunto: Aprovação do substitutivo
Senhor Presidente,
1. Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje,
substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor,
Senador Vital do Rêgo, ao Projeto de Lei do Senado
nº 299, de 2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Inácio Arruda, que “Institui a Semana
Nacional da Doação de Cordão Umbilical.”
2. A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Com referência ao Ofício nº 55, de 2013, a
Presidência comunica ao Plenário que poderão ser
oferecidas emendas à matéria até o encerramento da
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão
de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência do Senado Federal recebeu o
Ofício nº 86, do Senador Roberto Requião, referente
ao Requerimento nº 1.091, de 2012, de missão, por
meio do qual relata participação de reuniões Plenária e de Comissões Permanentes da Assembleia
Parlamentar Eurolatinoamericana – EUROLAT, em
Santiago – Chile, no período de 22 a 27 de janeiro
de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício:
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Ofício nº 86/2013
Brasília, 3 de junho de 2013
Assunto: Relatório de Viagem Santiago do Chile
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência o Relatório de minha participação na qualidade de Presidente da Representação
Brasileira no Parlamento do Mercosul, para participar
da VI Sesión Plenaria Ordinaria da Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana – EUROLAT, realizada
em janeiro 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.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência do Senado Federal recebeu o
Memorando nº 89, do Senador Flexa Ribeiro, referente ao Requerimento nº 232, de 2013, de missão,
por meio do qual relata participação na diligência para
Acompanhar a Execução das Obras de Belo Monte,
em Altamira e em Vitória do Xingu, no Pará, nos dias
4 e 5 de abril de 2013.
O Memorando vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o memorando:
Memo. nº 89/2013-GFLEX
Brasília, 24 de maio de 2013
Ao Presidente do Senado Federal
Assunto: Participação na Diligência da Subcomissão
CMABMONTE.
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que participei da diligência da Subcomissão para Acompanhar a Execução
das Obras de Belo Monte nas cidades de Altamira e
Vitória do Xingu, Estado do Pará, nos dias 4 e 5 de
abril deste ano.
Atenciosamente, – Senador Flexa Ribeiro PSDB/PA.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência do Senado Federal recebeu o
Ofício nº 96, de 3 de junho de 2013, do Senador Rodrigo Rollemberg, por meio do qual comunica o cancelamento da diligência com a Comissão Especial Interna
– Modernização do Código de Defesa do Consumidor,
que se realizaria na cidade de Vitória, Espírito Santo,
no período de 9 a 11 de junho, conforme Requerimento nº 509, de 2013.
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O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 96/2013-GSRROL
Brasília, 3 de junho de 2013

Quarta-feira 5

Ofício GSRFER nº147/2013
Brasília, 3 de junho de 2013
Assunto: Relatório da viagem a Santiago conforme
requerimento nº 341/2013.

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência tornar sem efeito o
Requerimento nº 509 de 2013, aprovado na Sessão
Plenária de 28 do corrente, haja vista o cancelamento
da referida diligência que aconteceria nos dias 9, 10 e
11 de junho de 2013 na cidade de Vitória, ES.
Atenciosamente, – Rodrigo Rollemberg Senador (PSB).

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, informar que participei dos
eventos em Santiago, entre os dias 3 a 7 de maio do
corrente ano.
Sendo o que se apresenta para o momento, renovo meus protestos de estima e consideração.
Respeitosamente, – Senador Ricardo Ferraço,
PMDB-ES.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência do Senado Federal recebeu o
Ofício nº 147, do Senador Ricardo Ferraço, referente
ao Requerimento nº 341, de 2013, de missão, por meio
do qual relata participação em reuniões de trabalho
entre a Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional do Senado Federal Brasileiro e a Comissão
de Relações Exteriores do Senado do Chile, em Santiago – Chile, no período de 3 a 7 de maio de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por
meio de Expediente, Relatório de Viagem do Senador
Rodrigo Rollemberg, referente ao Requerimento nº
266, de 2013, de missão, no qual relata reuniões com
lideranças políticas e comunitárias locais e com representantes do setor produtivo, para instruir os PLC
nº 147 e 148/2010, nos dias 11 e 12 de abril de 2013.
O Expediente vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Ofício:

É o seguinte o expediente:
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não, Senadora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de solicitar a minha inscrição para falar no período
de comunicações inadiáveis.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB –
PA) – Já há um acordo entre V. Exª e o Senador Paulo
Paim. V. Exª fala, em primeiro lugar, para uma comunicação inadiável; depois, fala o orador.
Não havendo mais nenhum inscrito, eu me inscrevo para falar como primeiro orador após a Ordem
do Dia.
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Com a palavra V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador Mário Couto.
Srs. Senadores, companheiras e companheiros,
ontem nós realizamos, na cidade de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, mais uma de nossas tantas audiências públicas que temos realizado na Comissão
Mista de Mudanças Climáticas, esta que é a segunda comissão permanente do Congresso Nacional, ou
seja, o Congresso Nacional, Senador Mário Couto,
tem apenas duas comissões permanentes: a Comissão de Orçamento e a Comissão Mista de Mudanças
Climáticas. E, neste ano, eu, que estou à frente da
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Comissão, exercendo a sua Presidência, juntamente
com o Deputado Zequinha Sarney, Relator da Comissão, aprovamos, com o apoio de todos os membros
da Comissão, Senadoras, Senadores, Deputadas e
Deputados, a nossa programação para o ano. E, dentro dessa programação, está a realização de, pelo menos, uma audiência pública em cada região do País,
Senador Paim.
Ontem nós fomos ao Estado do Paraná, vizinho
do seu querido Rio Grande do Sul, ambos na mesma
região, para debater, basicamente, a questão da produção: a sustentabilidade ambiental e setor agrícola.
Foi uma reunião extremamente produtiva, de
altíssimo nível. Lá estiveram conosco a Drª Josileia
Zanatta, pesquisadora da Embrapa; o engenheiro coordenador da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), Dr. Sílvio Krinski; o Diretor
da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Dr.
João Luiz Biscaia; e o Dr. Paulo Roberto Castella, Coordenador de Educação Ambiental da Secretaria de
Meio Ambiente do Estado do Paraná. Este último, vale
salientar, em representação, visto que o Secretário de
Meio Ambiente não conseguiu chegar à audiência pública porque ficou retido no aeroporto de Londrina em
decorrência do mau tempo naquela região.
Primeiramente, quero dizer da alegria de ouvir
tantas concordâncias nas intervenções – e não apenas
dos expositores. Várias entidades não governamentais
também participaram da audiência pública. E todos
com uma convergência muito importante em relação
à preocupação com a produção agrícola aliada à preocupação ambiental.
Segundo informações do representante da Secretaria de Meio Ambiente, daqui a pouquíssimo tempo,
será lançado, no Paraná, o Cadastro Ambiental Rural,
realizado por eles, e, da mesma forma, o estudo que
o Estado do Paraná desenvolveu acerca de emissões
de gases de efeito estufa, ou seja, o inventário do Estado do Paraná.
Sr. Presidente, o Estado do Paraná, de acordo
com informações, é um dos que têm o maior nível de
produtividade no Brasil. E os dados apresentados, que
são do conhecimento de quem atua na área, são importantes, Senador Paim. O Brasil é o país que tem o
maior percentual de área protegida, além, obviamente,
de ser o país que tem a maior floresta tropical do Planeta. Este é um dado muito importante. Afora isso, nós
temos o maior percentual de áreas protegidas: 56%
do Território Nacional são áreas protegidas ambientalmente. São reservas estaduais, reservas municipais,
reservas federais, terras indígenas, APPs, enfim, 56%
do território brasileiro.
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Outro dado muito importante, de que as pessoas
têm de tomar conhecimento: 31% do território brasileiro é utilizado para a produção do setor primário. Desses, 75% – ou seja, de forma absoluta, algo em torno
de 25% – são utilizados para a pecuária e somente
7% para a produção de alimentos, para a agricultura.
Somente 7%!
Os dados e projeções mostram que, daqui para
2030, o Brasil deverá ter 7 milhões de habitantes.
Chega ao plenário o Senador Blairo Maggi, que
foi Governador do Estado de Mato Grosso e que é um
grande produtor.
Estou dizendo, Senador, que ontem realizamos
uma belíssima audiência pública da Comissão de
Mudanças Climáticas no Estado do Paraná. Ouvimos
organizações não governamentais, representantes de
agricultores, de cooperativas, a Federação da Agricultura. E estou mostrando que o Brasil só ocupa 7% de
seu território com a produção de grãos, com a produção
de alimentos, e que, daqui a 30 anos, com 7 bilhões de
pessoas, a produção deverá aumentar enormemente.
Mas o Brasil está bem posicionado e caminhando de forma correta. O que foi muito destacado ontem
e também deve ter sido hoje, pela manhã, durante o
lançamento do Programa Safra, que aconteceu na Presidência da República, com a presença da Presidenta
Dilma, do Presidente Renan Calheiros e do Ministro
da Agricultura –, foi o Programa ABC.
O Programa ABC é um programa do Governo
brasileiro que visa à agricultura de baixo carbono.
Esse é um programa que tem dado certo. Sem dúvida nenhuma, em conversa que tive, também no dia de
ontem, por telefone, com o Ministro Guido Mantega,
ele me dizia que o Ministério da Fazenda está muito
satisfeito com esse programa, Senador Paulo Paim, e
que os recursos deverão aumentar significativamente.
Ou seja, aliar, como é a nossa preocupação, a
produção agrícola, a produção de alimentos, à conservação e à preservação ambiental é possível. Não há
necessidade de abertura de terras novas para que o
Brasil siga produzindo. Não! O Brasil já tem muita área
aberta onde pode ser desenvolvida a produção agrícola.
Então, quero cumprimentar todos os expositores
e agradecer pela presença na audiência do dia de ontem, quero agradecer a dedicação do Senador Sérgio
Souza, que é membro da Comissão Mista de Mudanças Climáticas e já foi Presidente desta Comissão e
que é quem, de fato, organizou a audiência pública no
Estado do Paraná.
Outro assunto importante que tivemos a possibilidade de discutir é o fato de que o Estado do Paraná
tem duas importantes leis. A lei estadual que estabelece a política de mudanças climáticas e a lei estadual
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que estabelece o pagamento pela prestação de serviços ambientais. Esta, infelizmente, ainda não existe
no Brasil, Senador Paim.
Há um projeto que tramita na Câmara desde
2007. E apensado a esse projeto, do Deputado Anselmo de Jesus, está o projeto de iniciativa do Poder
Executivo. Então, não há por que o Congresso continuar protelando.
Minha conversa ontem com o Ministro Guido
Mantega foi exatamente para mostrar a ele a importância e a necessidade que o Brasil tem de aprovar
essa legislação, porque o desenvolvimento sustentável, ou seja, a produção aliada à defesa ambiental, só
será possível se tivermos mecanismos. Então, qual o
incentivo que têm hoje os proprietários de terra, os Estados e os Municípios brasileiros de manterem áreas
preservadas? Não há nenhum incentivo em relação a
essa iniciativa.
Portanto, aprovar o projeto de lei para o pagamento dos serviços ambientais é fundamental, Sr.
Presidente.
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Já concluo minha intervenção dizendo que
também é prioridade da nossa Comissão fazer com
que seja agilizado o trâmite desse projeto de lei a fim
de que possamos aprová-lo.
Por último, Senador Mário Couto, quero encaminhar à Mesa e pedir que V. Exª coloque em votação
um requerimento onde eu apresento um voto de pesar pelo falecimento do Dr. José Walter Bautista Vidal.
O Dr. José Walter Bautista Vidal foi uma pessoa
com quem eu tive a felicidade de conviver por algum
tempo. Por várias vezes, ele esteve conosco em debates quando eu estava na Câmara dos Deputados.
Ele faleceu no último dia 1º deste mês, aos 78 anos,
aqui, em Brasília.
Estava internado no Hospital Santa Lúcia há dez
dias, Presidente Mário Couto. Deixa quatro filhos...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ..., seis netos e dezenas de publicações que
compõem um painel dos problemas brasileiros e suas
soluções.
José Walter Bautista Vidal era engenheiro com
pós-graduação em Física. Foi professor da Universidade Federal da Bahia, da Universidade de Brasília –
UnB e da Universidade Estadual de Campinas. Ocupou
várias funções de comando em governos estadual e
federal; foi primeiro Secretário de Estado de Ciências
e Tecnologia do Brasil, nos governos Ernesto Geisel e
José Sarney, na Bahia, aos 34 anos; chefiou, por três
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vezes, a Secretaria de Tecnologia Industrial, a partir de
Severo Gomes, como Ministro, e participou de conselhos nacionais das áreas da indústria, da ciência, da
tecnologia, do meio ambiente e da educação, tendo
fundado mais de 30 instituições nesses setores. Foi
o principal responsável, Sr. Presidente e todos que
nos ouvem, pela implantação do Programa Nacional
do Álcool, o Proálcool. Jornalista, escritor de mais de
12 livros, autor premiado, seu livro De Estado Servil
a Nação Soberana recebeu o prêmio Casa Grande e
Senzala de Interpretação da Cultura Brasileira 1987/88.
Foi consultor de vários organismos internacionais e
coordenou o Núcleo de Estudos Estratégicos da UnB.
Sem dúvida nenhuma, Bautista Vidal, o criador do
Proálcool, deixa um grande legado à Nação brasileira,
principalmente aos jovens. Um homem que, além de
sua inteligência, de sua capacidade técnica, tinha um
compromisso com a Nação brasileira que contagiava
qualquer um que com ele conversasse ou que assistisse a uma palestra sua.
Então, aqui fica meu voto de pesar aos amigos,
à família, minha gratidão e minha saudade eterna
àquele que é um dos exemplos da minha conduta,
José Bautista Vidal
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Mais uma vez, peço que seja votado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – V. Exª será atendida, na forma do Regimento
Interno da Casa.
Lista de oradores. Primeiro orador inscrito, Senador Paulo Paim.
Com a palavra, Excelência.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmo Sr.
Presidente do Senado em exercício aqui no plenário
da Casa, Exma Srª Vanessa Grazziotin, que participou
comigo, hoje, pela manhã, de uma belíssima audiência,
na Presidência da Casa, onde foi discutido o Estatuto
da Pessoa com Deficiência.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência é de nossa autoria, leva o número 7.699 e foi aprovado pelo
Plenário em 2006.
Sr. Presidente, hoje, pela manhã, na Presidência da Casa, a Ministra Maria do Rosário, Ministra dos
Direitos Humanos, entregou ao Presidente da Casa,
Senador Renan Calheiros, o texto produzido pelo Grupo de Trabalho de Análise do Estatuto da Pessoa com
Deficiência, de nossa autoria, aprovado em 2006.
A Deputada Federal Rosinha da Adefal entregou
o texto para o Presidente da Câmara dos Deputados,
Exmo. Sr. Deputado Henrique Eduardo Alves.
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Esse grupo de trabalho, Senador Mário Couto,
foi coordenado pela Secretaria Nacional dos Direitos
Humanos. Sua composição estava assim formada:
Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência (Conade), Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), Secretaria Nacional de Promoção dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, Ministério Público, juízes, juristas especialistas na área, membros da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
O texto apresentado, complementando o Estatuto
por nós aprovado, é fruto de um amplo debate com todos os segmentos da sociedade. O Estatuto, aprovado
no Senado em 2006, precisou incorporar novos conceitos trazidos pela Convenção Internacional sobre os
Direitos da Pessoa com Deficiência, que esta Casa já
aprovou com a força de uma PEC, proposta de emenda
à Constituição. Essa Convenção, que teve participação
fundamental do Brasil em sua elaboração, foi ratificada
pelo Estado brasileiro em 2009, o que deu ao documento internacional status de emenda constitucional.
O papel fundamental do GT do Estatuto foi analisar o projeto por mim apresentado e incorporar ao seu
texto as contribuições trazidas pela Convenção, bem
como outras sugestões apresentadas pela sociedade.
Destacamos o empenho de todos que participaram desde GT e gostaríamos de cumprimentá-los
pelo excelente trabalho. Ele está muito bom, muito bem
embasado, muito bem justificado pelos redatores do
grupo, especialistas na área da pessoa com deficiência.
Sr. Presidente Mário Couto, na entrega do texto,
estavam presentes, na sala do Presidente Renan, o
Senador Renan Calheiros, naturalmente, Presidente
da Casa, do Senado e do Congresso, o Presidente da
Câmara dos Deputados, Deputado Henrique Eduardo
Alves, e a Ministra Maria do Rosário, também já citada.
Também estavam nesse evento os Senadores
Wellington Dias, Romero Jucá e Vanessa Grazziotin,
a Deputada Federal Rosinha da Adefal, uma militante
corajosa, uma militante altiva, uma militante que tem
uma deficiência, que é cadeirante, mas que enfrenta
e faz o bom combate em defesa de todas as pessoas
com deficiência como se não tivesse, pela sua competência, nenhuma deficiência. Inclusive, a Deputada
Rosinha é Presidente da Frente Parlamentar Mista
da Pessoa com Deficiência. Também estava lá a Deputada Federal Mara Gabrilli, que foi indicada, pelo
Presidente da Câmara, Relatora do nosso projeto
do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Deputada
Mara Gabrilli também é uma pessoa com deficiência,
cadeirante, mas tem uma competência, eu diria, sem
igual aqui na Casa.
Estava presente também o Deputado Federal
Eduardo Barbosa, que me ajudou muito. Eu me lembro
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de Eduardo Barbosa e Silas Brasileiro, um Presidente e outro Relator, quando eu apresentei o Estatuto
do Idoso, que hoje é lei. Meu carinho e meu respeito
ao Deputado Eduardo Barbosa e ao Deputado Silas
Brasileiro. A história quase não fala, pois fala do autor,
mas eu sempre haverei de me lembrar do Presidente
da Comissão, Eduardo Barbosa, e do Relator, Deputado Federal Silas Brasileiro, pelo excelente trabalho
que fizeram na redação final do Estatuto do Idoso, por
mim apresentado.
Cumprimento também o Deputado Federal Domingos Sávio, que estava lá, como sempre, o Deputado
Federal Carlos Sampaio, que estava lá ajudando com
ideias, o Deputado Federal Marcio Bittar e o Deputado
Federal Luiz Nishimori, todos colaborando para que o
Estatuto se torne realidade.
Sr. Presidente, no último dia 10 de maio, o Grupo
de Trabalho que analisava o projeto de lei do Estatuto
da Pessoa com Deficiência concluiu a sua tarefa.
O Grupo apresentou uma proposta de texto que
alinha o documento por nós apresentado aos novos
princípios e conceitos trazidos, como eu dizia, pela
Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa
com Deficiência. Mais uma etapa foi cumprida. Debruçaram-se sobre o texto do Estatuto especialistas,
juristas, como eu dizia antes, Ministério Público, Conade, Secretaria Nacional da Promoção dos Direitos
da Pessoa com Deficiência e membros do Congresso
Nacional. Repito: foi uma dezena de encontros em que
os participantes do GT analisaram, com profundidade, a vida dessas pessoas especiais; e ali analisaram
as questões de acessibilidade, educação, saúde, trabalho, habilitação, reabilitação e, principalmente, eu
diria, cidadania.
Dentro desses eixos, foram introduzidos avanços importantes, como capacidade legal de pessoas
com deficiência mental e intelectual; responsabilização
pela construção da acessibilidade em calçadas, prédios, ruas, ônibus, carros, enfim, pela acessibilidade a
que todos devem ter direito para poder transitar. Como
alguém disse, não é só arrumar onde trabalhar, mas
como chegar lá.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, entre os itens
analisados neste último encontro, esteve o das tipificações penais para o descumprimento da legislação
pertinente, para que ninguém diga que é mais uma
lei para não ser cumprida. Pelo contrário, os estatutos, todos, até o momento, estão sendo cumpridos.
Claro que não na íntegra, mas avançamos muito em
relação às leis esparsas que tínhamos no País antes
dos Estatutos do Idoso, da Igualdade, da Pessoa com
Deficiência; agora, caminhamos também com o Estatuto do Motorista, o Estatuto da Juventude, o Estatuto
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da Cidade e tantos outros que o Congresso aprovou
e com outros que uma Casa aprovou e que a outra
está debatendo.
Também foi analisado outro item importante na
reunião: o trabalho. A lei que estabelece cotas no preenchimento de vagas nas empresas por pessoas com
deficiência terá modificações importantes, o que vai
melhorar tanto para quem é empregado como para
quem é empregador.
De acordo com o texto proposto, as empresas
que têm de 50 a 100 empregados precisarão empregar
pelo menos uma pessoa com deficiência. É importante
determinar que as pequenas e médias empresas adotem essa postura, tendo em vista que a maioria dos
empregos no País está nas empresas desse porte.
A proposta também trouxe uma alternativa para
as empresas que, comprovadamente, não encontram
pessoas com deficiência habilitadas e qualificadas
para ocupar os cargos preenchendo a política de cotas. Essas empresas terão possibilidade de investir
em habilitação, reabilitação e qualificação, até que os
candidatos consigam cumprir o preenchimento das
vagas previstas em lei; e, para isso, o Estado ajudará.
Mas é preciso lembrar que essa alternativa é
temporária.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A autorização para que as empresas adotem essas medidas
compensatórias deverá ser revista no prazo de cinco
anos.
Sei que muitos empresários estão ouvindo, neste
momento, a minha fala.
Estamos criando aqui uma alternativa para aquelas empresas que não têm forma de cumprir a política
de cotas, porque, naquela região, inclusive, não existem deficientes correspondentes ao número de cotas.
Eles terão cinco anos para se adaptar, para haver integração e para a própria formação das pessoas com
deficiência, com a ajuda financeira do Estado.
A entrega da proposta do texto à Ministra da
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Maria do
Rosário, ocorreu em um clima, eu diria, de emoção e
de sensação do dever cumprido. Com o texto, Sr. Presidente, foi entregue à Ministra um relatório em que
foram feitas justificativas...
(Interrupção de som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...de cada
alteração ali proposta.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ambos os
documentos também foram entregues ao Presidente

759

Junho de 2013

do Senado e, consequentemente, aos membros do
Congresso Nacional.
Sr. Presidente, antes de encerrar, quero registrar,
mais uma vez, que o GT manteve nesses encontros
muitos momentos bonitos, e, ao fim de cada um deles,
eu trazia para a tribuna um registro sobre o andamento dos trabalhos.
Nesses registros, ressaltei sempre a importância
do grupo e agradeci, como sempre faço, novamente,
o empenho de todos na produção de uma proposta
ao mesmo tempo atual e que não perdeu de vista as
conquistas alcançadas pelos movimentos das pessoas
com deficiência ao longo das suas vidas.
Mais uma vez, meu muito obrigado a esse grupo seleto de pessoas, de profissionais que deram as
mãos e colocaram...
(Interrupção de som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...na redação do estatuto, o seu conhecimento, a sua alma,
o seu coração.
Agradeço sua dedicação, seu empenho, sua preocupação em ampliar direitos, promover a igualdade,
dar acessibilidade aos serviços e às ações humanas.
Que bom, Sr. Presidente, que bom ver, depois de
mais de uma década, o projeto que apresentei, instituindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, enfim ser
encaminhado para votação definitiva nas duas Casas.
Por incrível que pareça, temos, sim, que repetir,
repetir quantas vezes forem necessárias, as palavras
do grande Martin Luther King, que dizia: “O sonho, o
sonho será realidade.”
Esse cenário que nos foi brindado hoje, repito, é
bom, é bom, é bom. É bom para a democracia.
(Interrupção de som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Estamos
vendo, Sr. Presidente, o Executivo, em parceria com
o Legislativo, construindo leis para o nosso povo. Que
bom poder afirmar que as leis aprovadas não foram
só fruto de medidas provisórias. Iniciativas de Parlamentares também são valorizadas. Eu mesmo dou o
testemunho: que bom lembrar e dizer que foi assim
que surgiu a Lei do Salário Mínimo, a Lei dos Autistas, a Lei das Cotas, a Lei dos Comerciários, a Lei dos
Motoristas, a Lei dos Vigilantes, a Lei dos Carteiros,
a Lei do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Igualdade,
do Estatuto da Juventude, a profissão de motorista,
e agora o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E eu
diria sobre a importância da aprovação por esta Casa
da PEC das Domésticas, a Ficha Limpa, a Lei do Aviso- Prévio Proporcional e, repito, o próprio Estatuto
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da Pessoa com Deficiência, com mais de trezentos
artigos, beneficiando mais de 45 milhões de pessoas.
(Interrupção de som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Esperamos muito, Sr. Presidente – e aqui termino –, que, até
o dia 21 de setembro, Dia Nacional da Pessoa com
Deficiência, o Estatuto seja aprovado na Câmara e
no Senado. E, oxalá nesse dia, 21 de setembro, início
da primavera, a Presidenta Dilma assine a sanção do
mesmo.
Enfim, a você, companheira Deputada Mara Gabrilli, indicada Relatora: sei que você fará um esforço
gigantesco para que, ainda este ano, possamos festejar
com todos o Estatuto e dizer: agora, sim; agora, sim;
agora é lei. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é real.
Agradeço, como sempre, a tolerância de V. Exª.
Muito obrigado, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Parabenizo V. Exª pelo trabalho que realiza
neste Senado Federal, principalmente para aqueles
que precisam da mão de um Senador da República.
Não há nenhum Senador inscrito para uma comunicação inadiável. Não há também nenhum Senador inscrito para usar o horário de Liderança. Assim,
chamo o Senador Cyro Miranda, que permutou com
o Senador Cristovam Buarque.
V. Exª tem a palavra.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Senador Mário Couto, que preside
neste momento esta sessão.
Sras e Srs. Senadores, Rádio e TV Senado, Agência Senado, senhoras e senhores, tenho ressaltado
nesta tribuna que a Presidenta Dilma Rousseff não
corresponde à imagem de boa gestora que criaram
em torno dela. Se a maior preocupação da Presidente
é a reeleição, ela ainda não se deu conta de que está
comprometendo a estabilidade econômica do Brasil.
À medida que o quadro econômico de 2013, Sr.
Presidente, compõe-se, e alcançamos a metade do
segundo trimestre, a gestão econômica do Governo
Dilma dá sinais claros de incapacidade para estimular
o crescimento e conter a inflação. Crescimento econômico de 0,6%, no primeiro trimestre, é um banho de
água fria no otimismo do Governo. E olhem que esse
índice só não foi pior porque tivemos a força costumeira do agronegócio.
Quando se considera o aumento da inflação, a
alta do dólar, a diminuição do superávit primário e o
recuo da indústria, o quadro que se delineia para 2013
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não é nada esperançoso. A reação do Governo, lamentavelmente, foi péssima.
Capitaneada pelo Ministro Mantega, mestre em
previsões erradas, e com o submisso Presidente do
Banco Central, Alexandre Tombini, a equipe econômica vai perdendo controle da situação e parece ter
apenas um mecanismo para tentar dominar a inflação:
a alta dos juros. O fato é que, hoje, a previsão para
o crescimento do PIB, com todo o otimismo possível,
não deve superar 2%, a menos que haja um milagre.
Em relação à inflação, a média das projeções
medida pelo IPCA continua em 5,8% para 2013 e
2014. Centro da meta, em torno de 4%, nem pensar!
Ninguém no Governo fala mais disso! Ao contrário das
expectativas, a inflação não cedeu ao aumento da taxa
Selic do início do ano, e os 8% estabelecidos pelo Copom não devem dar o resultado esperado. Nem com
o tomate fora de cena a inflação caiu. Nesse ritmo, a
Selic deve ficar bem acima das previsões anteriores:
8,25% para o final de 2013. Para 2014, quem arriscaria
uma previsão? Será que vamos voltar aos patamares
de juros impensáveis que eram praticados no Brasil?
Ora, é evidente que há algo errado na política
econômica do Governo. As medidas para conter a
inflação são insuficientes. A equipe econômica está
presa numa armadilha. Não consegue se mexer. A
Presidenta Dilma, Senador Aloysio, vai perdendo o
controle sobre a política econômica.
O efeito dessa letargia sobre os setores produtivos
é nefasto. O Instituto Valor Data constatou que, entre
duzentas e trinta e oito empresas não financeiras, as
despesas cresceram mais que as receitas. Repito, Sr
Presidente: as despesas cresceram mais que as receitas. A consequência é óbvia: o lucro desse grupo
caiu em relação ao verificado no mesmo período do
ano anterior. É o resultado da complacência do Governo diante da inflação, que faz as despesas crescerem
mais rapidamente que o eventual aumento da demanda, gerada pelos incentivos governamentais. Os lucros
retidos são a fonte mais importante do investimento.
Se esses lucros são corroídos pela elevada inflação,
o resultado não poderia ser outro: o Brasil já caiu no
círculo vicioso da inflação.
A sociedade, nesse contexto, já sentiu o impacto
no orçamento doméstico. Em particular, a classe média.
São cortes para todos os lados: lazer, escola, viagem
e assim por diante. Se a classe média, principal força
motriz da economia, coloca o pé no freio, o País como
um todo diminui o ritmo e faz o PIB cair.
Mas, Sr Presidente, é fundamental dizer neste
Plenário que o Governo da Presidenta Dilma está errado na condução da economia e pode destruir a estabilidade econômica construída desde o Plano Real.
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Os dados da inflação de 2012 de alguns importantes países da América Latina, por exemplo, mostram que a taxa brasileira foi bem mais alta. Esses
países têm em comum com o Brasil o fato de serem
exportadores de commodities. Portanto, estão sujeitos
aos humores da crise financeira internacional. Ainda
assim, o México teve inflação de 3,57%; o Peru, de
2,65%; a Colômbia, de 2,4%; e o Chile, de 2,1%, bem
mais baixa que a inflação brasileira. Aqui, a inflação só
não foi o dobro da mexicana, mas esteve pelo menos
duas vezes acima dos demais vizinhos ou parceiros
sul-americanos.
Alguns economistas justificam a inflação pelo choque de oferta. Por isso, a inflação não responderia ao
aumento da taxa Selic. Só esse argumento já invalida o
principal instrumento de controle da inflação apresentado pelo Governo Dilma: o próprio aumento dos juros.
O problema da inflação brasileira é muito mais
complexo, e o Congresso Nacional, em particular o
Senado Federal, tem a obrigação de exigir explicações
adequadas da equipe econômica sobre o fenômeno
inflacionário.
Sr. Presidente, eu não acredito que o Ministro
Mantega não saiba dos verdadeiros fatores que compõem a inflação brasileira. Não acredito, muito menos,
que o Presidente do Banco Central também não conheça a verdade dos números, e menos ainda que a
Presidenta Dilma desconheça o quadro real da economia brasileira.
Mas por que então os Srs. Mantega e Alexandre
Tombini insistem nesse costumeiro lengalenga quando comparecem ao Senado? Para mim, o Governo
da Presidenta Dilma não está de fato preocupado em
vencer a eleição. A única meta a tentar é a reeleição.
A Presidente sabe o que deveria ser feito, mas
não tem ousadia nem audácia para fazer o que o Brasil
precisa. Para controlar a inflação, seriam necessárias
medidas bem mais enérgicas. O corte deve começar
por essa enorme máquina pública, que onera o contribuinte e o setor produtivo, para arcar com custos de
R$58 bilhões ao ano.
Em 2002, no final do Governo Fernando Henrique
Cardoso, havia 24 ministérios ou secretarias com esse
status. O Presidente Lula elevou o número para 37, e
agora a companheira Dilma achou que era pouco e cria
mais duas. Hoje são 39 ministérios ou órgãos com essas condições. Desde Fernando Henrique, houve um
aumento na máquina pública da ordem de 60%. Para
uma Presidente que se diz boa gestora, não é impensável? Qual é o argumento minimamente razoável para
a máquina pública crescer dessa forma?
Os números são impressionantes. De acordo
com matéria publicada no jornal O Globo, sob o título
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“Gigante Caro”, no total, o orçamento para custeio de
toda a engrenagem federal chega a R$377,6 bilhões.
Aí estão incluídos, por exemplo, órgãos técnicos, empresas públicas, universidades, escolas e institutos técnicos federais. É um valor, Srªs e Srs. Senadores, que
representa mais do que o PIB de países como Peru,
Nova Zelândia ou Marrocos. Aí vêm o Sr. Mantega e o
Sr. Tombini tentar convencer o Senado de que a inflação
está sob controle, e a Presidente diz que está firme no
mesmo propósito. É tudo uma grande encenação, um
teatro, com um final que pode colocar em risco todo o
esforço empreendido desde a implantação do Plano
Real por Fernando Henrique Cardoso.
O Brasil não pode se curvar diante de um projeto de governo em detrimento dos interesses maiores
da Nação. O Brasil quer o crescimento sustentável, o
crescimento duradouro, sem inflação, com uma educação pública de qualidade, segurança...
(Soa a campainha.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
... e assistência médica e hospitalar, um país planejado, um Ministério da Fazenda, um Banco Central com
planejamento a longo prazo, e não como nós estamos
assistindo até agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Não há nenhum Senador inscrito para uma
comunicação inadiável, que seria a ordem, nem para
falar como Líder. Então, continuamos...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – (Fora do microfone). Comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – V. Exª tem a palavra.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para uma comunicação inadiável. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito esta
janela aberta pelo Regimento Interno, para exprimir
uma profunda preocupação que tenho em relação à
situação que vejo se agravar a cada dia da questão
indígena no nosso País.
O noticiário dá a ideia de um movimento fora de
controle. Os episódios vividos recentemente no Estado
do Mato Grosso do Sul, com invasões e ocupações
irregulares de terras, desrespeito de ordem judicial,
intervenção desastrada da Polícia Federal e reiteração de novas ocupações, agora em outros Estados,
como o Estado do Paraná e do Rio Grande do Sul, na
sequência de episódios já vividos no Estado tão bem
representado por V. Exª, o Estado do Pará, me dão a
ideia de um tema que escapou do controle dos órgãos
governamentais e que escapou do controle da Justiça.
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E, quando digo que escapou do controle dos órgãos governamentais, coloco um ponto de interrogação sobre o papel da FUNAI nesse processo. Será que
esse movimento todo teria sido viável, se não tivesse
alicerçado numa estrutura minimamente coordenada,
uma corrente ideológica instrumentalizando nessa
estrutura administrativa? Qual o real papel da FUNAI
nesses episódios? Seguramente, a FUNAI é um órgão
protetor e tutelar, mas pergunto, Sr. Presidente, se a
FUNAI não estaria ultrapassando o seu papel de tutela para o papel de suporte de um movimento geral de
contestação à ordem jurídica do nosso País.
O risco que vivemos é o fogo sair do controle do
aprendiz de feiticeiro.
Vejo com enorme preocupação a possibilidade
já concreta do alastramento de conflitos, do aumento
das tensões no campo, do desrespeito não apenas aos
direitos daqueles que são legítimos proprietários de
suas terras, mas também aos direitos das comunidades
indígenas de viver em paz, em territórios demarcados
com o mínimo de segurança jurídica Este desejo de
paz e de estabilidade não se compadece com a fúria
demarcadora incessante levada a efeito pela FUNAI.
Recentemente a Presidente da República, em visita ao Estado do Paraná, anunciou que haveria novos
interlocutores nesse processo. Outros órgãos governamentais, além da FUNAI, estariam sendo chamados
para opinar, especialmente na questão da demarcação
das terras indígenas. Faço votos de que isso ocorra,
de que haja um pouco mais de sensatez e de realismo
nesses processos decisórios e de que sejam afastadas
correntes ideológicas que querem ver, literalmente, o
circo pegar fogo.
Para expressar essa preocupação, Sr. Presidente,
é que tomo a palavra neste momento...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ...sabendo que teremos que levar essa
questão aos órgãos competentes do Senado.
Existe, tramitando na Comissão de Constituição
e Justiça, projeto de lei de autoria do Senador Paulo
Bauer, nosso colega de Bancada, que procura reformular todo o processo decisório da demarcação de
territórios indígenas.
Digo a V. Exª e à Casa que tomarei a iniciativa,
já a partir da próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça, de convidar para audiência pública
vários órgãos do Governo – a FUNAI, o Ministério do
Desenvolvimento Agrário, a Casa Civil –, para que possamos ter um debate a profundo sobre esse tema, que
é motivo de enorme preocupação não apenas minha,
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mas também de todos os brasileiros que querem viver
em um país em ordem e em paz.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Vamos à lista de oradores.
Senador Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Está ausente.
Senador Alvaro Dias, com a palavra V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS.) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE ( Mario Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não, Senadora.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Enquanto o Senador
Alvaro se dirige à tribuna, eu queria endossar a manifestação do Senador Aloysio Nunes Ferreira e dizer
também que quero firmar esse requerimento dessa audiência pública, porque no meu Estado, o Rio Grande
do Sul, o problema está se agravando, a despeito das
notícias de que houve a suspensão das demarcações
das terras indígenas.
Existem alguns Municípios, como o Município de
Getúlio Vargas, onde um exemplar servidor público,
Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Rudinei
Candeias, fez um estudo antropológico profundo com
historiadores, com toda a área, mostrando que não
haveria condição de haver.
Nós reconhecemos todo o direito dos indígenas,
queremos a pacificação, queremos um país com tranquilidade para que produtores e indígenas convivam
harmoniosamente.
Houve a interrupção da Rodovia 285, casualmente da minha cidade até a cidade de Passo Fundo
e Mato Castelhano, e um agricultor foi atingido. E não
é bom esse clima de intranquilidade. O Brasil precisa
de paz para continuar dando esse salto de qualidade,
sendo um protagonista mundial. E precisa mostrar ao
mundo que também é pacífico nessa relação entre a
comunidade indígena e os produtores rurais.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE ( Mario Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Muito bem Senadora Ana Amélia. Está registrado o seu pronunciamento em relação à fala do Senador Aloysio.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Mário Couto.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, primeiramente
a minha saudação aos paranaenses que nos honram
com as suas visitas na galeria de honra do Senado Federal. São vereadores do sudoeste do Paraná,
uma região extremamente politizada do nosso Estado, Senadora Ana Amélia, habitada por muitos gaú-
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chos oriundos do Estado do Rio Grande do Sul. São
vereadores que estão em Brasília em missão política,
trazendo reivindicações ao Governo Federal e ao Congresso Nacional para o atendimento a esta região de
grande importância no Estado do Paraná, o sudoeste
do nosso Estado, uma região competente, produtiva,
politizada. que merece as atenções do governo Federal e do Congresso Nacional.
Dito isso, Sr. Presidente, com essa homenagem
que faço aos amigos paranaenses, refiro-me ao discurso de ontem, quando protestamos aqui, em nome
da oposição, em razão de um decisão do Itamaraty,
ou seja, do Governo e da Presidência da República de
tornar sigilosos os gastos da Presidente da República
e do Vice-Presidente com viagens ao exterior.
Consideramos uma medida inusitada, que afronta
a sociedade porque a desrespeita, uma vez que implica gastos com o dinheiro público que passam a ser
desconhecidos da população brasileira.
Não poderíamos, de forma alguma, aceitar como
algo oriundo de um governo democrático. Certamente
a transparência é essencial na democracia. Sem transparência não há lisura de procedimentos, não há ética
e não há respeito por quem paga impostos no País.
Pois bem, coincidentemente, ontem, recebi uma
resposta ao pedido de informações referente à viagem
da Presidenta Dilma a Roma, na Itália, por ocasião da
entronização do Papa Francisco.
Naquela oportunidade, a imprensa internacional
destacou, com impacto e surpresa, os gastos exorbitantes realizados pela comitiva presidencial à Itália.
Segundo a imprensa internacional – não foi apenas
a brasileira –, Dilma optou por um hotel de luxo, com
uma comitiva que alugou 52 quartos e 17 carros, numa
viagem de apenas três dias, para um único compromisso oficial. As despesas suplantaram a casa dos
R$324 mil apenas com hospedagem. O Governo brasileiro desembolsou 324 mil com hospedagem e salas
de apoio para a comitiva de Dilma Rousseff em Roma,
conforme informou o Itamaraty à imprensa.
Esse requerimento de informações que encaminhamos ao Governo continha 16 perguntas. Entre
elas: quais foram os custos com diárias, detalhar por
pessoa? Quantas aeronaves oficiais foram utilizadas
para o deslocamento? Qual foi o gasto com cada aeronave? Passagens aéreas foram utilizadas? Veículos?
Quantos veículos foram utilizados? Porque a imprensa
divulgou que veículos foram utilizados. Houve gastos
realizados por meio de cartão corporativo? Havia previsão orçamentária para os gastos com essa viagem?
Qual a origem dos recursos? E etc. São 16 perguntas.
Pois bem. Nós recebemos a resposta. Na verdade, não recebemos resposta a pergunta alguma. O
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que recebemos do Sr. Secretário da Presidência da
República foi a justificativa para não responder.
Diz ele:
Atenta-se para o fato de que foi conferida publicidade a alguns atos administrativos relacionados ao deslocamento da Senhora Presidente da República, da Comitiva Oficial e das
equipes de apoio, como exemplifica o decreto
que define a Comitiva Oficial. No entanto, as
questões enumeradas pelo requerimento, itens
1 a 16, não são do conhecimento e do domínio
da Secretaria-Geral da Presidência.
Eu indago: mas são de conhecimento de quem
no Governo? Seria do conhecimento da Presidência da
República? Mas se a Secretaria-Geral da Presidência
da República, que lidera a organização de uma viagem como essa a Roma, não tem conhecimento das
despesas, dos gastos, não pode responder às indagações do Senado Federal, quem poderia responder
a essas indagações?
A resposta é menosprezo ao Senado. A resposta que não responde é descaso ao Senado Federal.
É exatamente a ausência de respostas que justifica
a decisão do Itamaraty de considerar sigilosas as informações sobre viagens passadas e futuras. E, pasmem, viagens futuras, até 2014 ou 2018, se ocorrer a
reeleição da Presidenta Dilma.
Essa decisão foi veiculada pelo site IG, no final
de semana. Uma decisão surpreendente considerar
informações sigilosas aquelas que dizem respeito a
viagens oficiais da Presidente da República e do Vice-Presidente da República ao exterior.
Aonde vamos parar com essa ausência de transparência? Já não bastam os cartões corporativos, com
gastos sigilosos, especialmente da Presidência. Ninguém no País pode saber onde estão sendo gastos
os recursos que são utilizados através dos cartões
corporativos da Presidência da República. Agora também não poderemos saber dos gastos com viagens
da Presidente.
Quero aproveitar o tempo que me resta, Sr. Presidente, para fazer referência a um documento muito
importante, que é o parecer prévio das contas do Governo, um documento do Tribunal de Contas da União.
Se eu lesse o documento, imaginariam que estaria
proferindo um discurso de oposição ao Governo, um
discurso crítico, oposição frontal ao Governo do PT. Se
eu o lesse e não contasse tratar-se do parecer prévio
do Tribunal de Contas da União.
Mas é o parecer prévio. Portanto, insuspeito.
Retire-se o eventual vício oposicionista. Não vou ler
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todo o parecer. Vou pedir a V. Exª que autorize a sua
publicação.

Sr. Presidente, há aqui, neste relatório, alguns
pontos essenciais sobre transportes, por exemplo.

Chamo a atenção, contudo, para o fato de que
2012 foi o terceiro ano consecutivo em que a
inflação superou o centro da meta, fixado em
4,5%. A continuidade dessa situação pode
indicar aos agentes econômicos que a autoridade monetária está sendo complacente com
índices de inflação mais elevados. Isso representa um risco para a manutenção da estabilidade econômica duramente conquistada nas
últimas décadas [é a palavra], principalmente
em razão da memória inflacionária calcada
no recente histórico de hiperinflação do País.

Os investimentos do governo federal na função Transporte, incluindo o orçamento de investimentos das estatais e o gasto tributário,
situam-se no percentual de 0,5% do PIB, bem
inferior aos investimentos de outros países
emergentes, que investem de 4 a 6% do PIB.

(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Um
pouco mais.
Por sua vez, a Dívida Líquida do Setor Público aumentou 41 bilhões de reais, atingindo o
patamar de 1,5 trilhão. A despeito do aumento
nominal, houve uma diminuição de um ponto
percentual na relação entre a Dívida Líquida do
Setor Público e o PIB, que ficou em 35%. [Com
a queda do PIB verificou-se essa redução.]
Comportamento diverso, todavia, ocorreu com
a Dívida Bruta do Governo Geral, que chegou a
2,6 trilhões de reais. Esse montante corresponde a 59% do PIB, refletindo um avanço de 4,5
pontos percentuais em relação ao ano anterior.
[A gestão fiscal é claudicante.] Com relação
à gestão fiscal, buscou-se examinar a forma
com que se deu o cumprimento das metas
fiscais estabelecidas na LDO. Observou-se
que a União obteve superávit primário de 85
bilhões de reais. Esse valor foi inferior à meta
inicialmente estipulada, de 97 bilhões.
Contudo, a própria LDO permitiu que a União
deduzisse da referida meta o total das despesas executadas no âmbito do PAC, que somaram 39,3 bilhões de reais. Com essa dedução,
a meta de superávit primário da União foi reduzida para 57,7 bilhões, e o seu cumprimento se deu com folga de 27,3 bilhões de reais.
Entre os fatores que contribuíram para o alcance da meta reduzida, destacam-se: a limitação
do empenho e movimentação financeira, no
valor de 25 bilhões de reais; a postergação
de pagamentos, via restos a pagar, de até 82
bilhões de reais; e determinadas receitas extraordinárias de 22 bilhões de reais.

Aí se explica o colapso logístico existente no
Brasil, um colapso que produz um prejuízo de cerca
de US$83 bilhões anualmente. Há ausência de investimentos, apenas 0,5% do PIB.
Eu poderia também, Sr. Presidente, se o tempo
me permitisse, falar sobre saúde. A saúde é um caos.
Verificou-se o subfinanciamento do setor, em
comparação aos gastos realizados por países
com modelos públicos de atendimento universais. O Brasil possui a menor participação do
Estado no financiamento dos gastos totais com
saúde, da ordem de 44%. Esse percentual é
pouco mais que a metade do investido pelo
Reino Unido e Suécia, cujos percentuais são
superiores a 80%, assim como pela França,
Alemanha, Espanha e Canadá, que investem
mais de 70%.
[...]
No exercício de 2012, foi constatada uma baixa execução de importantes ações do setor,
relativamente às metas previstas para o período de 2012–2015.
Saneamento básico, que também diz respeito
à saúde da população – estou agora concluindo, Sr.
Presidente –:
O baixo percentual de municípios brasileiros
com tratamento de esgotos, identificado em
pesquisa de 2008, ilustra o tamanho do desafio que o país busca superar na área de
saneamento.
Analisando o grau de execução do PAC 2 nessa área, verifica-se que, até o 6º Balanço, das
5.320 ações previstas para o fim do período,
somente cerca de 10% estavam concluídas,
encontrando-se aproximadamente 70% delas
nos estádios “Em obra” ou “Em execução”.
Portanto, Sr. Presidente, para concluir, este parecer prévio do Tribunal de Contas da União mostra que
a propaganda oficial é mentirosa, é uma propaganda
enganosa. Este parecer prévio do Tribunal de Contas da
União constata a incompetência administrativa que há...
(Soa a campainha.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...
e, sobretudo, o descaso do Governo com setores essenciais para a vida dos brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito
minha inscrição no horário de Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não.
Vamos iniciar o revezamento. Está inscrito o Senador Roberto Requião para uma comunicação inadiável.
Com a palavra V. Exª, pelo tempo de cinco minutos, mas pela importância do seu pronunciamento...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Serão cinco minutos e a tolerância de praxe.
SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Mas como seu pronunciamento é sempre importante poderá ter mais.
Com a palavra V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, estava até agora preocupado com os nossos vereadores, que poderiam cair na
malha fina do Alvaro Dias, já que o Senador estava
querendo cobrar deles o recibo do almoço, para ver
se gastam mais ou menos do que a Dilma na refeição.
Mas acho que já é uma questão superada.
O Brasil perdeu neste domingo, dia dois, um de
seus gigantes. Um homem que qualquer nação do
mundo, qualquer povo, qualquer governo, qualquer
universidade ou centro de pesquisas orgulhar-se-ia de
tê-lo como seu filho, professor e cientista. No entanto,
sob quase completo silêncio, morreu Bautista Vidal. Do
Governo, de sua Casa Civil, que tantos lamentos manifesta com o passamento de brasileiros cuja trajetória
não constitui propriamente um exemplo de vida, não
ouvimos uma palavra sequer, qualquer homenagem,
rigorosamente nenhum reconhecimento.
Poucos brasileiros amaram a sua terra com tanto
ardor, com tanta paixão quanto Bautista Vidal.
Tive o privilégio de ser seu amigo. Impressionava-me o seu entusiasmo pelo Brasil, por nossas infinitas
potencialidades tropicais, por nossas energias ilimitadamente renováveis contrapondo-se à ditadura do petróleo. Quando começava a falar sobre isso, Bautista
iluminava-se, transfigurava-se, parecia levitar.
Normalmente, superficialmente, quando se faz
referência a Bautista Vidal, em especial nossa inefável
mídia, tende-se a resumir sua biografia à criação do
Proálcool, o que não é pouco. Mas o Proálcool é resultado do pensamento de Bautista Vidal sobre energia
e desenvolvimento.
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E esse pensamento, essa formulação genial
abrange todos os aspectos da vida nacional, não se
restringe a um programa específico. É um programa
para o Brasil Nação.
No entanto, nas referências a Bautista Vidal que
os nossos dependentistas faziam, e fizeram agora por
ocasião de sua morte, o pensador, o formulador desaparece, não existe. Talvez seja por isso que o Governo
Federal silenciou diante da morte de Bautista. Nacionalista, antiprivatista, de uma brasilidade extremada,
Bautista deve ser uma lembrança incômoda, embaraçosa e inoportuna a um Governo que está promovendo
o maior programa de privatização e desnacionalização
da história do Brasil.
De qualquer forma, Sr. Presidente, quero fazer
aqui uma justiça, justiça ao Jornal Nacional, da Rede
Globo, que noticiou a morte de Bautista Vidal. Já a
TV Brasil, do Governo Federal, nem uma notícia. As
condolências ficaram para o Mesquita, do Estadão, de
São Paulo, e o Civita, da Veja.
Obrigado pela oportunidade, Presidente.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Apenas para me
solidarizar com a manifestação de pesar pela passagem de Bautista Vidal, baiano de nascimento, grande
brasileiro, grande baiano. Gostaria, portanto, de deixar
meu registro de pesar.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Está registrado, Senadora.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não, Senador.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.
Sr. Presidente, há três requerimentos de minha
autoria sobre a mesa. O primeiro deles é o de nº 168,
através do qual solicito informações ao TCU sobre
remunerações dos presidentes das federações. Há
também o Requerimento nº 201, de 2013, por meio do
qual peço ao TCU realização de auditoria contábil e
financeira nas confederações. O último requerimento,
Sr. Presidente, o de nº 423, de 2013, solicita a criação
de uma comissão temporária para analisar o arcabouço
jurídico de criação, financiamento, fiscalização e funcionamento de serviços sociais autônomos.
Pediria a V. Exª que os colocasse em votação,
se possível.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Já solicitei à Secretaria que os incluísse na
Ordem do Dia. V. Exª, logicamente, terá oportunidade,
na Ordem do Dia, de pedir a votação.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) –
É necessário aguardar a Ordem do Dia, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Lógico, só pode ser votado na Ordem do Dia
ou após a Ordem do Dia, nunca antes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Antes da Ordem do Dia não pode?
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Não pode.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – De nada. Imagine. Se pudesse, eu iria tentar
fazê-lo, mas infelizmente o Regimento não permite isso.
Continuando a lista de oradores, concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Senador Mozarildo cede a vez ao Senador
Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quero fazer o registro, para mim de muita tristeza, do
falecimento do meu amigo e Prefeito do Município de
Japaratuba, no Estado de Sergipe, Padre Gerard Olivier.
Ele tinha 76 anos de idade. Faleceu ontem, no
Hospital São Lucas, em decorrência de um câncer que
adquiriu no ano passado e, infelizmente, não resistiu
ao seu tratamento.
Padre Gerard estava no quarto mandato como
Prefeito do Município localizado no leste do Estado,
distante 54km da capital sergipana. Em 1988, ele se
elegeu pela primeira vez pelo PMDB e, 10 anos depois,
ingressou no PT. Gerard Olivier era chamado pela população de Japaratuba simplesmente de Padre Geraldo.
Nascido em 10 de outubro de 1936 em Tournai, na
Bélgica, Gerard Lothaire Jules Olivier é um dos maiores
políticos que já existiu na história de Japaratuba e um
dos melhores homens públicos do meu Estado de Sergipe. Aprendeu ainda na infância – quando viu membros
de sua família serem prisioneiros na Segunda Guerra
Mundial – a persistir em seus objetivos, com garra e
determinação, sem esmorecer diante das dificuldades.
Descobriu sua vocação para o sacerdócio ao
se envolver em movimentos de juventude, através de
uma caminhada de engajamento pelos trabalhos desenvolvidos pela Ação Católica, coordenada pelo famoso Cardeal Cardin, que aplicava o método do ver,
julgar e do agir. Decidiu, então, entrar para o seminário
na Bélgica, ao passo que investia nos estudos, sendo
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aluno livre de Medicina Tropical e Sociologia pelas Universidades de Lyon, na França, e Louvain, na Bélgica.
Ordenou-se em 19 de março de 1964, transformando-se em um dos primeiros sacerdotes da Bélgica. Depois de ordenado, passou um ano estudando
a língua portuguesa na Universidade de Louvain. Foi
justamente nesta época que Gerard passou a conhecer
um pouco da realidade latino-americana. Parecia que
o seu caminho já se direcionava para o Brasil.
Foi designado para o menor Estado do País, o
Estado de Sergipe, para trabalhar na paróquia da cidade de Japaratuba.
Chegou no período do regime discricionário para
desenvolver um novo trabalho na Igreja, voltado para
o social. Encontrou certa resistência por parte dos habitantes nos primeiros meses, mas, com seu jeito simples, humilde e simpático, conquistou a população. O
seu sorriso estampado na face era uma característica
na sua convivência diária. Em pouco tempo, o Padre
Geraldo já conhecia o modo de viver, pensar e até mesmo rezar de seus paroquianos. Mesmo residindo em
Japaratuba desde 1965, Padre Geraldo teve ainda a
oportunidade de trabalhar nos Municípios de Canhoba
e Ilha das Flores, no Estado de Sergipe.
Empenhado em suas funções, ajudou a população
de Japaratuba em grandes conquistas, sobretudo em
posses de terras. Segundo o próprio Padre Geraldo,
com o apoio do Estado, conseguiu angariar oito mil
tarefas de terra para a distribuição entre os trabalhadores. Dentre as benfeitorias que realizou, Geraldo
também colaborou para a fundação da Cooperativa
Agrícola Mista de Colonização Jardim, foi Presidente
da Associação de Caridade de Japaratuba e esteve à
frente das bandas de músicas Euterpe Japaratubense
e Santa Terezinha.
Por ser uma pessoa benquista pelos moradores
de Japaratuba, o ingresso na política não demorou
acontecer. Atendendo a um pedido do povo de Japaratuba, resolveu iniciar sua carreira.
Começou entrando em contato com todos os partidos, inclusive os de esquerda, e optou pelo PMDB,
“pois naquela época era o partido que acolhia, praticamente, toda a esquerda brasileira, todos que não tinham espaço, pois só existiam no Brasil, dois partidos.
Quando o PT foi formado, nosso relacionamento foi o
mais válido possível”, disse Padre Geraldo.
Uma vez inserido na política, continuou com a
mesma proposta revolucionária, aplicada em Japaratuba no período em que fez parte da pastoral de Dom
José Brandão de Castro. Em 1982, resolveu, finalmente, se lançar candidato a prefeito, mas foi cassado pelas “forças conservadoras”, um mês antes da eleição.
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Neste mesmo ano, após dois anos de luta, conseguiu se naturalizar brasileiro, após uma análise minuciosa das autoridades federais.
Apesar de não ter conseguido se eleger na primeira tentativa, o Padre Geraldo não desistiu. Em 1988,
voltou a se candidatar e venceu a eleição para prefeito
de Japaratuba, com a coligação Força Popular. Nascia
naquele momento uma forma de governo diferente, voltada para a participação popular e para a democracia.
Era a maneira “Gerard de governar”.
Nove anos após seu primeiro mandato, padre
Geraldo voltou a vencer uma disputa eleitoral no Município que o acolheu. Em janeiro de 2001, iniciava-se
a gestão “Dignidade e Esperança”. No ano de 2004,
disputou a reeleição logrando êxito e vencendo nas
urnas. Passou a dar continuidade ao seu trabalho na
administração “Com Paz, Dignidade e Esperança”. E
no ano de 2010 foi candidato outra vez e se elegeu ao
lado de Hélio Sobral, seu Vice-Prefeito, que agora comanda os destinos do Município, por determinação do
destino. Ele venceu a eleição com dignidade, com força
e coragem, enfrentando uma campanha já se sentindo
adoentado, mas, como tinha um grande compromisso
com a população de Japaratuba, não desistiu de sua
candidatura e continuou a sua luta.
Eu quero neste momento, Sr. Presidente, mais
uma vez, manifestar ao Padre Geraldo, aos seus amigos, à sua família, aos seus eleitores, aos seus admiradores o nosso mais sentido pesar e a nossa gratidão
eterna pelo que fez pela política em Sergipe, política
de renovação, de trabalho, comprometida com o social. E também pelos compromissos que cumpriu com
o nosso Partido, o PSB, em todas as eleições em que
fui candidato ao Senado da República. Que Deus o
tenha em bom lugar!
A SRªLÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não, Srª Senadora.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Solicito a V. Exª
minha inscrição (Fora do microfone.) como Líder, no
horário da Liderança, pelo PSB.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – V. Exª já está inscrita.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Vamos agora permutar. Vamos chamar um Líder: Senador Paulo Davim.
V. Exª tem a palavra, Senador.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
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Senadores, Srªs Senadoras, o Brasil vive um momento
de um intenso debate na sociedade sobre a possível ou
eventual vinda de médicos estrangeiros para trabalhar
no País, nos lugares onde existe certa dificuldade em
levar médicos para atuar. Acho esse debate de extrema importância, e ele não pode jamais ser banalizado.
As entidades médicas do Brasil – Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, Federação Nacional dos Médicos, Associação dos Médicos
Residentes –, o conjunto de estudantes de Medicina
no Brasil e os médicos em geral, os mais de 390 mil
médicos do Brasil, em nenhum momento, têm uma
postura xenófoba. Nós médicos não temos nenhuma
posição contrária à vinda desses profissionais para
atuarem no Brasil.
No entanto, existe, no Brasil, um exame, a exemplo
do que existe em outros países do mundo, chamado
Revalida; um exame que faz a avaliação desse profissional antes que ele receba a autorização do Governo
para exercer a sua profissão em território nacional. Essa
é uma forma de proteger a sociedade de eventuais profissionais que não tenham boa formação ou até mesmo
de profissionais que se dizem médicos, e não o são,
de fato. No Brasil, isso é muito comum. O Conselho
Federal de Medicina tem inúmeros, milhares de casos
de charlatanismo; pessoas que se dizem médicos e
que não são médicos; que não terminaram a formação
ou nem sequer tiveram, mesmo que incompleta, a formação de médico, mas que se apresentam como tal
e, muitas vezes, são contratados pelo serviço público.
Esse é o exame mínimo necessário, da mesma forma que a OAB faz o seu Exame de Ordem. E
a entrada no Brasil de profissionais que não sejam
submetidos, minimamente, a essa avaliação coloca
em risco a sociedade, porque nós não temos certeza
da formação desse profissional. Não sabemos se ele
está afeito às particularidades regionais, se tem conhecimento da epidemiologia do Brasil. O Brasil é um
país continental que tem particularidades regionais do
Nordeste, do Norte, do Sul, do Centro-Oeste. Existe a
barreira da língua. Inclusive, em outros países, solicitam até mesmo a proficiência no idioma. Seria como
se aceitássemos advogados sem passar pelo exame
de Ordem; seria como se aceitássemos servidores
públicos sem concurso público. Há o risco!
E nós, sabendo da importância de se interiorizar
o atendimento à saúde. Queremos isso; não temos nenhuma postura xenófoba. Que sejam bem-vindos os
bons profissionais, venham de onde vierem! Mas há
a necessidade de proteger a sociedade contra profissionais mal formados.
(Soa a campainha.)
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O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Há o
argumento de que, em outros países, o percentual de
médicos estrangeiros é muito maior do que no Brasil.
Por exemplo, na Inglaterra, gira em torno de 30%. Agora,
precisa ser dita a versão por inteiro. Esses profissionais,
todos eles, entraram mediante exame de revalidação
em qualquer país do mundo. E dou sempre um exemplo: o Presidente do Conselho Federal de Medicina, o
Dr. Roberto D’Ávila, é de família portuguesa, os avós
são portugueses, ele é casado com uma portuguesa,
fez doutorado em Portugal, quer receber a carteira da
Ordem dos Médicos de Portugal; entretanto, terá que se
submeter ao exame da Ordem dos Médicos de Portugal.
Eles não aceitam...
(Interrupção de som.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Eles não
aceitam, por hipótese alguma, a entrada desses profissionais se não forem submetidos a exame de ordem.
Então, Sr. Presidente, acho que tem que ser feito
um debate esclarecedor. Acho que esse diálogo com
as entidades médicas precisa ser aprofundado. Não
se pode fazer um debate acalorado, emocional, que
seja mesclado com outros interesses que não o de
oferecer à sociedade brasileira a assistência médica
necessária – e é o que procuramos.
Temos opções? Claro que temos. A carreira de
Estado é uma delas. E é isso que defendemos. Nunca
faltarão no interior do Brasil promotores, juízes. Nenhum
jovem se negará a ir para o interior ao ser aprovado
num concurso de magistratura ou do Ministério Público, porque eles têm uma carreira de fato. Da mesma
forma seria para os profissionais médicos e profissionais de todas as áreas.
Portanto, Sr. Presidente, esse debate que está
sendo travado na sociedade é importante. Porém, não
podemos jamais mudar o foco. De repente, responsabilizar ou culpabilizar o médico, a figura do médico, pelas
condições da saúde no Brasil. Isso é injusto! Nós precisamos aumentar, alargar esse debate. E esse debate
sobre a ausência de profissionais médicos no interior
do Brasil passa, sobretudo, pelo subfinanciamento do
setor público de saúde no Brasil.
É o posicionamento e a nossa preocupação,
que externo aqui. Acho que, por mais justo que seja,
precisamos ter cuidado, precisamos ter zelo com os
profissionais que venham a atuar no Brasil.
Se acho que há saída? Sim. Vamos aprofundar o
debate, vamos alargar o debate, procurar as entidades
médicas. Não podemos deixar os profissionais médicos e as suas entidades à margem desta discussão.
Portanto, Sr. Presidente, externo aqui minha preocupação. E tenho confiança de que o governo será
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sensível a essa mobilização que os estudantes de
medicina do Brasil inteiro estão fazendo, os médicos
do Brasil e as entidades médicas nacionais.
Estamos prontos para auxiliar, estamos prontos
para apoiar, mas defendemos o exame de revalidação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Voltamos à lista de oradores.
Senador Anibal Diniz. (Pausa.)
Ausente.
Senador Ricardo Ferraço.
Tem V. Exª a palavra.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, demos um outro importante passo, um passo histórico, na regulação
do comércio internacional de armas e na promoção de
um mundo mais humano e menos violento.
Tenho acompanhado de perto essas negociações
por conta das minhas tarefas e responsabilidades à
frente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional do Senado da República.
Sessenta e dois países, entre os quais o Brasil,
assinaram, nesta segunda-feira, ontem, o primeiro tratado que impõe limites à venda de armas convencionais.
O tratado, aprovado por maioria esmagadora na
Assembleia Geral das Nações Unidas, dois meses atrás,
foi aplaudido por organizações de direitos humanos e
de controle de armas de todo o mundo.
Em linhas gerais, o objetivo é impedir que armamentos sejam vendidos para ditadores ou grupos rebeldes que violem a regra básica dos direitos humanos.
Isso inclui desde armas leves, de pequeno porte, até
mísseis, navios e tanques de guerra.
É extremamente positivo o fato de que, no primeiro
dia de abertura para assinaturas, tenha sido já ultrapassado, com folga, o número mínimo de 50 países para
que o tratado possa entrar em vigor, Sr. Presidente.
O passo seguinte é a ratificação do tratado pelo
Legislativo também pelo mínimo de 50 países. Todos
esses países terão que ver esse tratado ratificado pelos seus Congressos.
Estados Unidos, Rússia, China e outros grandes
exportadores ainda não assinaram o tratado, mas a
expectativa é de que o façam em breve, até mesmo
pela pressão da comunidade internacional.
Como Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, vou envidar todos os esforços para que a Presidência da República
encaminhe o documento ao Congresso o mais breve
possível. E creio que seremos prontamente atendidos,
uma vez que o Brasil vem se destacando como um dos
principais protagonistas nas negociações em torno da
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aprovação deste que é o primeiro tratado que limita a
comercialização de armas no mundo.
O Senado da República, em articulação com a
Câmara, haverá por bem de assegurar a rápida tramitação legislativa do tratado aprovado na ONU, de forma
que o Brasil seja um dos primeiros países, senão o primeiro, Senador Collor, a ratificar o acordo multilateral.
Trata-se de oportunidade ímpar para reafirmarmos nossa índole pacífica e nossas melhores tradições
de país que prestigia o direito e uma ordem mundial
pautada por regras e limites capazes de promover a
paz, a segurança e os direitos humanos.
Armamentos convencionais são responsáveis
por centenas de milhares de mortes todos os anos,
em guerras civis e conflitos de todo gênero, em ações
terroristas e na escalada cotidiana da violência urbana.
Esperamos por tempo demasiado longo a regulação de um mercado poderoso e perigoso, que movimenta algo em torno de US$70 bilhões em todo o
mundo. Um mercado que não obedece hoje a qualquer
tipo de regulação internacional.
Foram necessários mais de sete anos de negociações para que o Tratado do Comércio de Armas
fosse aprovado, e o Brasil, como já disse, foi um dos
protagonistas mais importantes nessas articulações.
O voto favorável de 154 países, em abril passado, dá bem a dimensão da importância e da relevância
desse tema para a ordem global. Só a Síria, a Coreia
do Norte e o Irã votaram contra.
Vale ressaltar que países que ratificarem a medida terão um ano para se adaptar às novas regras, que
proíbem a venda de armas a Estados que possam usá-las em genocídios, crimes contra a humanidade, alvos
civis, crime organizado e outras violações à Convenção
de Genebra, que regula as leis da guerra desde 1949.
É bem verdade que a responsabilidade pela identificação do risco de utilização das armas caberá ao
próprio país exportador. Mas uma instância própria da
ONU vai analisar, de forma criteriosa, todos os relatórios de exportações de armamentos e tornar públicas
listagens com os eventuais violadores desse importante
e histórico tratado.
Seria ingenuidade acreditar que um acordo internacional terá o poder de resolver a questão do comércio
clandestino de armas. Um tipo de crime transnacional
que está presente em muitas regiões e em muitos países. Ou até mesmo de reduzir de forma drástica a violência internacional. Nunca é demais considerar que,
no centro do problema da violência urbana em nosso
País, no centro dessa escalada, que se tornou uma
verdadeira epidemia em nosso País, estão os crimes
transnacionais relacionados ao tráfico de drogas e ao
tráfico de armas.
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Portanto, esse é um tratado que precisa ser logo
deliberado pelo Congresso brasileiro; contudo, faz-se
necessário que o Poder Executivo, que a Presidência
da República possa encaminhá-lo ao Senado, para
que nós possamos deliberar e ratificá-lo, com certeza.
Mas, também, seria ceticismo exagerado menosprezar a força do direito internacional num mundo cada
vez mais integrado e globalizado. O novo tratado é,
sim, um instrumento expressivo para que a sociedade,
para que a opinião pública internacional se engajem
ainda mais na cobrança de uma postura transparente
e responsável em relação à venda de armas por parte
dos governos nacionais.
É com essa certeza, Srªs e Srs. Senadores, meu
caro Senador Collor, a quem tenho o prazer de suceder
na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que nós estamos aqui, da tribuna do Senado, solicitando ao Poder Executivo, à Presidência da República celeridade na tramitação e no encaminhamento
da aprovação desse acordo. O sentido é de fazer com
que o Congresso brasileiro, se não for o primeiro, possa
ser um dos primeiros congressos no mundo a ratificar
esse que é um tratado extremamente relevante, que
vem sendo edificado, desenhado, construído há pelo
menos sete anos.
Portanto, faço aqui, da tribuna do Senado, um
apelo à Casa Civil, à Presidência da República, enfim,
para que isso possa se dar com absoluta velocidade.
E tenho certeza de que o Congresso não se furtará
– nem a Câmara, nem o Senado – a oferecer uma
resposta com essa intensidade e com essa dimensão.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Voltamos ao revezamento.
Senador Acir, V. Exª pode ser chamado por duas
vias: pela inscrição normal ou para uma comunicação
inadiável. Lógico que V. Exª vai optar pela lista de oradores, porque há mais tempo. A Senadora Lídice da
Mata fala agora pela Liderança e V. Exª, depois dela,
fala como orador.
Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Obrigada Sr.
Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, eu
gostaria de fazer, da tribuna, três registros. Um deles
pode traduzir os dois: a cultura baiana teve uma grande perda nesses dois dias. No domingo, num episódio extremamente triste, foi assassinado o bailarino e
coreógrafo, integrante do balé do Teatro Castro Alves,
Augusto Omolú, um artista renomado, com grande contribuição prestada à Bahia, um dos mais importantes
artistas negros do Brasil. Seu corpo foi velado no foyer
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do Teatro Castro Alves e seu sepultamento acontece
hoje, em Salvador, mais ou menos neste horário, em
clima de muito pesar, com a presença de muitos artistas.
Desta tribuna, quero expressar meus sentimentos
à direção do Teatro Castro Alves, ao Corpo de Balé
do Teatro, ao Projeto Axé, onde ele prestava serviços
e onde eu também já trabalhei, e aos seus familiares.
Augusto era assistente de direção do balé do Teatro Castro Alves e considerado pela crítica como uma
das referências na construção, difusão e popularização
da dança produzida na Bahia. Integrava o balé do Teatro Castro Alves desde sua criação, em 1981, tendo
sido integrante do elenco de diversas produções da
companhia e atuado como solista de muitos espetáculos. Preparava-se para assumir o cargo de assessor
artístico do balé do Teatro Castro Alves.
É uma grande perda, portanto, para a cultura
da Bahia.
Sr. Presidente, outra grande perda para a nossa
cultura popular aconteceu ontem à noite. Hoje, portanto, a Bahia amanheceu mais triste com a notícia da
morte, nesta segunda-feira, do querido maestro Reginaldo, conhecido como Reginaldo de Xangô, maestro
de orquestra.
Aos 63 anos, ele passou mal em sua residência
e foi socorrido no Hospital Geral do Estado, mas não
resistiu.
Músico trombonista, por mais de 40 anos, vinha
abrilhantando o carnaval da Bahia e as principais datas cívicas e organizando o Baile das Orquestras da
Praça Municipal e o carnaval no Pelourinho.
O maestro Reginaldo de Xangô fez do Baile Vermelho e Branco e do Bacalhau da Velha Guarda uma
das mais belas festas da cidade, além de ter contribuído, durante décadas, para a permanência e o fortalecimento das orquestras de baile no nosso Estado.
Nossos sentimentos e solidariedade aos seus
familiares.
Nós tivemos a oportunidade de contar com a presença do nosso querido maestro Reginaldo na participação política, nos momentos de resistência política
na Bahia, quando o maestro nunca recusou um convite
do MDB histórico, antigo, da resistência, de Rômulo
Almeida, de Waldir Pires, para integrar o nosso desfile de 2 de julho conduzindo o seu grupamento, a sua
pequena orquestra à frente daquele desfile. Também,
por diversas vezes, participou conosco na caminhada
do PSB, dos socialistas, no desfile de 2 de julho.
Finalmente, Sr. Presidente, registro, com júbilo, o
aniversário de uma organização filantrópica que completa, no próximo dia 13 de junho, 40 anos de atividades. Essa é uma das entidades que mais contribuíram
e contribuem, no nosso País, para a promoção e defe-
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sa dos direitos humanos, a superação da intolerância
religiosa, a efetivação da paz e da justiça como direito
de todos, com foco no desenvolvimento sustentável.
Tenho certeza de que me refiro a uma instituição conhecida de muitos Senadores e Deputados,
em especial os dos Estados do Norte e do Nordeste,
que atuam em áreas com populações rurais e urbanas
mais vulneráveis, como populações de rua, indígenas
e quilombolas.
Trata-se da Cese – Coordenadoria Ecumênica
de Serviços, entidade sem fins lucrativos, com atuação em vários países, formada por igrejas com abrangência em todo o território nacional, marcadamente
no Norte e Nordeste, duas das regiões mais carentes
do nosso País.
Conforme descrito no Relatório de Atividades da
instituição de 2012, dada a sua natureza ecumênica,
a Cese se constitui em parceria com igrejas, organizações, movimentos e redes que atuam nesse campo
em nível local, nacional e internacional, promovendo
a diaconia (serviço social das igrejas) e a incidência
pública do movimento ecumênico na perspectiva da
defesa de direitos para a população brasileira menos
favorecida.
Entre os parceiros mais constantes da Cese estão
o Conselho Mundial de Igrejas, a Aliança ACT (Ação
Conjunta das Igrejas para Emergência e Desenvolvimento), o Conselho Latino-Americano de Igrejas, o
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e a Rede Ecumênica de Juventude.
Dentre muitas iniciativas da Cese no campo ecumênico, destaco a campanha, realizada anualmente,
desde 2001, “Primavera para a Vida”, que, nos últimos
anos, tem trabalhado a temática da justiça ambiental,
estimulando igrejas, organismos ecumênicos e movimentos sociais a discutir as graves mudanças climáticas do nosso Planeta, além de buscar a ampliação
da rede de doadores individuais, Rede de Amigos da
Cese, que colabora para a sustentabilidade financeira
dos projetos daquela instituição.
Portanto, Sr. Presidente, solicito a V. Exª que possa publicar integralmente o nosso pronunciamento em
homenagem à Cese, instituição que tive como parceira,
como estudante, nos nossos movimentos de resistência
à ditadura militar, naquele momento, e quero saudar a
sua Coordenadora Executiva, Drª Eliana Rollemberg,
uma das mais ilustres e importantes personalidades
em defesa dos direitos humanos no Estado da Bahia
e, certamente, no Brasil.
Muito obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DA SRª SENADORA LÍDICE DA MATA.
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Exmº Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, cidadãos e cidadãs que nos acompanham pelos veículos de comunicação do Senado é
com alegria que registro o aniversário de uma organização filantrópica que completa, no próximo dia 13
de junho, 40 anos de atividades. Esta é uma das entidades que mais contribuíram e contribuem no nosso
País para a promoção e defesa dos direitos humanos,
a superação da intolerância religiosa, a efetivação da
Paz e Justiça como direito de todos, com foco no desenvolvimento sustentável. Tenho certeza que me refiro
a uma instituição conhecida por muitos senadores e
deputados, em especial dos estados do Norte e Nordeste, e que atuam em áreas com populações rurais
e urbanas mais vulneráveis, como populações de rua,
indígenas e quilombolas.
Trata-se da CESE – Coordenadoria Ecumênica
de Serviços, entidade sem fins lucrativos, com atuação em vários países do mundo, formada por igrejas
com abrangência em todo o território nacional, marcadamente no Norte e Nordeste, duas das regiões
mais carentes do nosso País. Conforme descrito no
Relatório de Atividades da instituição de 2012, “dada
à sua natureza ecumênica, a CESE se constitui em
parceira com igrejas, organizações, movimentos e redes que atuam nesse campo em nível local, nacional
e internacional, promovendo a diaconia (serviço social das igrejas) e a incidência pública do movimento
ecumênico na perspectiva da defesa de direitos para
a população brasileira menos favorecida”.
Dentre os parceiros mais constantes da CESE
encontram-se o Conselho Mundial de Igrejas, a Aliança ACT (Ação Conjunta das Igrejas para Emergência
e Desenvolvimento), o Conselho Latino-Americano de
Igrejas (CLAI), o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs
(CONIC) e a Rede Ecumênica de Juventude (REJU),
Dentre muitas iniciativas da CESE no campo ecumênico, destaco a campanha realizada anualmente,
desde 2001 – “Primavera para a Vida” – que, nos últimos anos, tem trabalhado a temática da Justiça Ambiental, estimulando igrejas, organismos ecumênicos
e movimentos sociais a discutir as graves mudanças
climáticas do nosso planeta, além de buscar a ampliação da rede de doadores individuais – Rede de Amigos da CESE – que colabora para a sustentabilidade
financeira dos projetos da instituição.
De acordo com texto intitulado “40 Anos de Luta
por Direitos Humanos, Desenvolvimento e Justiça”,
assinado por sua coordenadora executiva Dra. Eliana
Rollemberg, “naquele dia 13 de junho de 1973, quando nascia a CESE, conjugavam-se duas forças, dois
sentimentos que até hoje permanecem: o compromis-
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so com as lutas do povo brasileiro pela cidadania, e
o desejo – sob a inspiração do Conselho Mundial de
Igrejas (CMI) – de construir uma organização ecumênica de serviço...”
“A CESE, ao ingressar no cenário nacional, em
pleno regime militar, superava três grandes preconceitos:
– desafiar as igrejas evangélicas históricas a
voltar sua atenção e prioridade para a região
mais pobre do País – o Nordeste, embora distante de suas sedes institucionais, concentradas no Sul;
– definir-se por pequenos projetos voltados
para o desenvolvimento comunitário autônomo
como peça central de sua política de apoio;
– estreitar o diálogo com a Igreja Católica para
uma experiência em comum”.
Orientada por estes compromissos, a CESE marcou presença em todas as principais lutas do povo brasileiro pelo fim do autoritarismo e das arbitrariedades
e peia conquista da democracia. E continua firme nos
seus propósitos, contribuindo para superar os fundamentalismos, os preconceitos, sejam de crença religiosa, de classe, gênero e raça/etnia principalmente, numa
postura de diálogo constante e de promoção ativa da
PAZ, com base na cidadania para todos.
A riqueza de iniciativas dessa entidade nesses
40 anos já apoiou mais de 10 mil projetos de organizações populares em todo o Brasil, numa média de
400 por ano, contribuindo para melhorar a qualidade
de vida de cerca de 9 milhões de pessoas.
Vale a pena consultar também as publicações,
conhecer os programas, os editais para a seleção de
projetos (são exemplares em seus critérios), relatórios
e registros fotográficos, dentre outros links, inclusive
um que disponibiliza ao navegador as ferramentas para
a elaboração de projetos. Pode-se também constatar
a transparência que orienta as ações de captação de
recursos da entidade e da prestação de contas à sociedade.
Encerro esse registro, destacando algumas das
muitas atividades já programadas para celebrar os 40
anos da CESE, entre elas Culto Celebrativo na Arquidiocese de São Salvador, no próximo dia 6 de junho;
sessão especial na Assembléia Legislativa da Bahia,
de iniciativa da deputada Neuza Cadore, no mesmo dia
6; Exposição Itinerante de Artes Visuais sobre o tema
“Direitos Humanos em Imagens”; lançamento do Livro
Histórico da CESE “Ecumenismo e Cidadania – A Trajetória da Coordenadoria Ecumênica de Serviços” em
quatro centros: Salvador, Belém, São Paulo e Brasília;
show comemorativo com Lenine, lançamento de revista
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sobre direitos humanos no Brasil, além de Feira Social
de Projetos, debates e palestras em vários lugares.
Desejo muitos anos de vida à CESE e que esta
continue firme e forte em sua ação ecumênica e promotora de paz, da justiça e dos direitos humanos.
Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Vamos voltar à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Acir Gurgacz.
V. Exª dispõe de 10 minutos, mais a tolerância
do Presidente.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje
aqui para tratar de um assunto que afeta diariamente a
vida de praticamente todas as famílias do nosso País,
e especialmente aquelas do meu Estado de Rondônia. Este assunto é a necessidade de implantação de
creches nas cidades e nas zonas rurais para que as
famílias, especialmente as mulheres, possam trabalhar
ou estudar com tranquilidade, sabendo que seus filhos
estão sendo bem cuidados.
Os tempos mudaram e, hoje em dia, é cada vez
mais comum que as mulheres dividam com seus parceiros o sustento da família. Muito comum também é a
mulher ter que assumir sozinha a chefia de sua família.
Nos últimos 20 anos, cresceu mais de 40% o número
de famílias chefiadas por mulheres.
Mas não é apenas a responsabilidade para com
o sustento do lar que tem tirado a mulher de casa. A
busca pela educação e pela qualificação vem crescendo significativamente entre as mulheres. A população
com mais de 12 anos de estudo praticamente dobrou
entre 1995 e 2005 e a frequência ao ensino superior
quase triplicou. Esse aumentou ocorreu particularmente na população feminina, que, atualmente, é maioria
nas universidades.
No entanto, sobre a mulher recai uma posição
mais frágil que a do homem no mercado de trabalho.
Enquanto encontram-se empregados cerca de 80%
dos homens e mais de 64% das mulheres, mais de
30% das mulheres encontram-se em posições mais
vulneráveis no mercado, seja como trabalhadoras domésticas ou como não remuneradas.
Diante disso, Sr. Presidente, está mais clara do
que nunca a necessidade de o Estado participar efetivamente dessa batalha feminina, dando as condições
para que elas, chefes de família ou não, casadas ou
não, possam trabalhar e estudar. E esse auxílio passa,
obrigatoriamente, pela ampliação da rede de creches
públicas por todo o nosso País.
Porto Velho conta, hoje, com cerca de 70 creches, entre municipais e conveniadas, em funciona-
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mento. Deste total, apenas três aceitam matrículas
de crianças a partir de 2 anos de idade. O problema,
Srªs e Srs. Senadores, ainda é maior pelo fato de que
essas unidades também têm de aceitar crianças de
até 5 anos, reduzindo ainda mais o número de vagas
para as crianças realmente pequenas que precisam
se utilizar das creches.
No entanto, a situação é também complicada para
pais de crianças de 2, 3, 4 ou 5 anos. Na verdade, não
há diferença entre elas, porque em nenhuma dessas
idades as crianças podem ser deixadas sozinhas ou
com pessoas desqualificadas para acompanhá-las. Muitas vezes, os pais são obrigados a pedir favores ou a
pagar um dinheiro que eles não têm para que alguém
cuide dos seus filhos. Em outros casos, simplesmente um deles deixa de trabalhar, quando poderia estar
produzindo. E, na maioria das vezes, devido à fragilidade das mulheres no mercado de trabalho, são elas
que acabam ficando em casa e deixando de trabalhar
para ajudar no sustento da sua família.
Esse tipo de situação, minhas amigas que nos
acompanham pela TV Senado neste momento, complica ainda mais a condição de dependência da mulher.
Implica na qualidade do emprego que ela consegue
manter, quando consegue manter, e faz com que a
qualidade de vida da família deixe de crescer ou deixe de melhorar.
Por isso, estou aqui, neste plenário, solicitando
mais atenção do Governo Federal para com o déficit
de creches em meu Estado de Rondônia, mais especialmente na nossa capital, Porto Velho, como afirmei
há pouco, uma cidade de mais de 400 mil habitantes
que hoje conta com apenas três creches públicas para
crianças de até 5 anos de idade, exatamente a faixa
de idade que mais cuidados exige, a idade de crianças cujos pais mais necessitam desse apoio para que
possam trabalhar, estudar e lutar pelas suas famílias.
O Governo Federal tem o projeto, dentro do PAC
2 de implantar 21 creches em Porto Velho até 2014.
Essas creches são capazes de atender de 120 a 240
crianças por unidade. Com isso, a capital de Rondônia
poderá atender mais de 2.640 crianças dentro da rede
pública de creches.
Talvez esse número ainda não seja suficiente para
atender as necessidades locais. Estudos apontam que
será preciso que Porto Velho implante pelo menos 40
creches além dessas que estão previstas pelo PAC
2 para equilibrar a demanda da sua população, que
está sempre crescendo no nosso Estado de Rondônia.
Rondônia, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
tem crescido, Senador Collor, acima da média nacional, e nós precisamos levar a infraestrutura necessária para as nossas cidades. Nós temos problemas de
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infraestrutura nas nossas estradas, mas nós também
precisamos cuidar das nossas crianças para que elas
possam estar bem cuidadas, sob os cuidados do Governo, seja do governo municipal, do governo do Estado
ou do Governo Federal. Nós precisamos é de cuidar
das nossas crianças para termos a tranquilidade de
que os seus pais possam estar trabalhando com toda
a segurança também no trabalho.
Eram estas as minhas colocações, Sr. Presidente, para esta tarde.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não, Senador.
Agora, está inscrito para falar, para uma comunicação inadiável, o Senador Collor de Mello.
Com a palavra, Excelência.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Exmo Sr.
Presidente desta sessão, Senador Mário Couto, Srªs
e Srs. Senadores, no dia 5 de junho, amanhã, comemora-se o Dia do Meio Ambiente. É um momento especial como valor e referência, Sr. Presidente, para o
debate das questões ecológicas em nosso Planeta.
Além disso, neste mês de junho, completa um ano da
realização da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. É tempo, portanto, de refletirmos ainda mais sobre as causas, as
consequências e as soluções para os graves riscos
que a humanidade corre diante do desafio da preservação ambiental.
A Eco-92, que tive a honra de promover e conduzir
como Presidente da República do país anfitrião, foi um
divisor de águas na discussão do tema, principalmente pela consolidação do conceito de desenvolvimento
sustentável, e que ocorreu, vale lembrar, numa época
caracterizada pelo então fim da bipolarização mundial.
A Rio+20 aconteceu já num cenário de intenso
multilateralismo internacional, num mundo já com maior
potencial na circulação da informação e de novas tecnologias e depois de um período de amadurecimento
e conscientização dos princípios traçados duas décadas antes. Nesse contexto, foi possível preparar, na
Rio+20, a implantação das indicações feitas na Eco92 e avançar em novas diretrizes para consolidar, no
bojo dos Objetivos do Milênio, o desenvolvimento sustentável, que congrega uma diversidade de temas de
complexa equação.
Um dos destaques consolidados na Rio+20 foi
exatamente não retroceder com os compromissos assumidos em 1992 – tais como o das responsabilidades
comuns, porém diferenciadas – e registrar expressamente essa premissa, reconhecendo, implicitamente,
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que o princípio do não retrocesso inserido no direito
humanitário deve, obrigatoriamente, ser observado.
O fato é, Sr. Presidente Mário Couto, Srªs e Srs.
Senadores, que aqueles dois momentos de mobilização das nações serviram, acima de tudo, para nos
convencer de que o tema ambiental jamais pode sair
– ou sequer se esquecido – da agenda mundial. Uma
agenda de governos, diga-se, que deve ser permanente,
anual e, se possível, diariamente lembrada e revisada.
Contudo, somente isso não basta. Passamos da hora
de avançarmos, de sairmos da reflexão, do discurso
e dos intermináveis estudos para a prática cotidiana
das políticas ambientais. Ou seja, passou da hora de
implantarmos, efetivamente, tudo aquilo que foi recomendado pelas duas megaconferências.
Para tanto, devemos ter em mente que essas
medidas não se restringem à responsabilidade de um
governo, muito menos adstrito ao nível federal. As esferas estaduais e municipais são concorrentes e, ao
mesmo tempo, complementares com a União, para
legislar, fiscalizar e implantar toda e qualquer ação em
prol da preservação ambiental. Do mesmo modo, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a sociedade tem
um papel fundamental e até mesmo preponderante
não só na cobrança dessas ações, mas, sobretudo,
na conscientização da premente necessidade de adoção de novos hábitos e novos conceitos de consumo:
o consumo sustentável.
Aqui mesmo, no Poder Legislativo, temos que
dar seguimento a legislações fundamentais no campo ambiental. Hoje mesmo tivemos um exemplo com
a audiência pública realizada pela Comissão de Meio
Ambiente desta Casa, no Senado Federal, presidida
por S. Exª o Senador Blairo Maggi, para debater os
desdobramentos do novo Código Florestal, que, um
ano depois de sua promulgação, ainda padece de regulamentação de vários de seus dispositivos.
De outro lado, sentimos a necessidade de um
maior empenho dos governos estaduais e municipais
no eterno combate às mazelas da falta de preservação
ambiental. Exemplos simples, mas relevantes, mostram
o quão ainda temos por fazer. Em meu Estado mesmo,
Alagoas, presenciamos, ano a ano, a triste degradação de ecossistemas de significativa importância, até
mesmo para a atividade econômica. É o caso das Lagoas Mundaú e Manguaba, que se encontram lançadas à sorte pela inoperância do Governo estadual. No
mês passado, por exemplo, constatou-se a morte de
milhares de peixes e crustáceos, que amanheceram
boiando nas águas da Lagoa Manguaba, no trecho
que compreende o Município de Marechal Deodoro,
a primeira capital do nosso Estado.
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Foi um fenômeno assustador para a população
e para pescadores da região, e que deve colocar em
alerta o governo local e o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, pois tudo indica que se trata da baixa
oxigenação na água da lagoa. Por isso, é imprescindível saber o quanto antes as reais causas do desastre
ecológico. Se para alguns é resultado do revolvimento do material orgânico do fundo da lagoa, provocado
pelo grande volume de água da chuva e dos rios, para
outros o problema vem ocorrendo desde 2009, pelo
envenenamento daquelas águas por resquícios de
agrotóxicos provenientes dos canaviais próximos aos
rios que desembocam na Lagoa Manguaba. Soma-se
a isso o notório e de todos conhecido assoreamento
das lagoas, que vem há anos sendo marginalizado
pelo governo. Lembro que a última dragagem na Lagoa
Mundaú foi feita ainda na minha gestão como governador do Estado, há mais de duas décadas.
Em suma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
trata-se de um mero exemplo de ineficácia administrativa de um governo estadual inoperante que não
consegue prever e muito menos agir para solucionar
problemas que, na origem, poderiam ser evitados sem
maior dificuldade.
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Mas a falta de visão, a falta de iniciativa e, principalmente, de conscientização das autoridades do meu
Estado podem acabar gerando, Sr. Presidente, um
enorme e irreversível desastre ambiental, qual seja, a
morte das lagoas. Se isso ocorrer, Srªs e Srs. Senadores, a situação certamente trará – como, aliás, já vem
trazendo hoje – prejuízos de toda ordem para o meio
ambiente, para o turismo, para a atividade econômica
em geral e, em especial, para as milhares de famílias
que dependem diretamente daquele ecossistema.
Faço um apelo ao Sr. Governador do Estado e
às autoridades do Governo de Alagoas: vamos salvar
as Lagoas Mundaú e Manguaba. Não vamos deixar
que elas feneçam.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente Mário Couto, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria fazer o registro da presença aqui, em plenário,
do Pastor Silas Malafaia, que acaba de chegar em
Brasília para o grande encontro que teremos ama-
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nhã, na Esplanada. Esperamos para esse encontro
200 mil pessoas do Brasil, 200 mil líderes, que estão
deslocando-se de toda parte do País.
Vivemos como que enclausurados, esperando
– deixa acontecer para ver como fica –, e temos o direito constitucional, em um País democrático, de dizer
à Nação, de dizer às autoridades, de reviver o direito
constitucional de que nós temos liberdade de expressão religiosa neste País, todo e qualquer cidadão, independentemente do seu credo. E, numa democracia,
você pode ser a favor de algo ou contra algo. Esse é
um direito que nos assiste. E nós não podemos ser
criminalizados simplesmente porque fazemos defesa
da vida, dos interesses da vida, dos interesses de uma
maioria, da maioria da sociedade brasileira. Muito mais
de 80% repudiam teses que estão sendo colocadas
na sociedade, Senador Aloysio, e glamourizadas, de
certa forma. Nós precisamos dizer, com mais claridade
ainda do que estamos dizendo, as razões pelas quais
enfrentamos o PL nº 122.
Quero fazer um registro que me assusta muito,
uma declaração do Presidente Renan, na mídia, hoje,
de que vai colocar o PL nº 122 para ser votado a toque
de caixa, porque não há acordo nas comissões. Assunto tão polêmico, Presidente, não pode ser votado
a toque de caixa! E mais de 80% da sociedade brasileira não concorda.
Dizer que a Senadora Marta tem um argumento
plausível, por que o argumento plausível não é o meu?
Por que o argumento plausível não é o de V. Exª, e é
o da Senadora Marta? Com todo respeito, o homem
é o que acredita. O homem é aquele que decide ser
e aquele que defende algo em que acredita. E eu a
respeito por isso, mas é preciso respeitar a posição da
maioria absoluta da sociedade brasileira.
Está acontecendo uma marcha agora, comandada pela CNBB, na Esplanada, Senador Aloysio, V.
Exª que é de confissão católica, reiterando a sua luta
contra o aborto e em favor da vida, uma luta que nos
une. E o que mais me assusta, quando falam em redução da maioridade penal – e nós sabemos se podemos discutir todos esses assuntos no País –, é que,
de cada dez abortistas, oito são contra a redução da
maioridade penal. Eles são a favor de que a morte se
efetue, o assassinato se efetue no ninho, mas, depois
que se faz 17, 18 anos, não se pode tocar nessa criança, nesse menininho. Ele pode assaltar, sequestrar,
estuprar, e você não pode colocar a mão nele, porque
simplesmente esse homem, travestido de criança, pode
tocar o terror na sociedade brasileira. Ora, a sociedade precisa saber qual é a nossa posição, e nós vamos
apresentá-la com clareza, até porque nós não somos
despreparados e nem babacas.
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Amanhã, nós vamos dizer à Nação que nós temos
condições de discutir as fragilidades das fronteiras do
Brasil, as nossas fragilidades na segurança pública. Nós
conhecemos a dívida interna do Brasil, nós conhecemos a necessidade de avançarmos na nossa balança
comercial, nós conhecemos o País, nós conhecemos
este País, nós sabemos das suas necessidades, sabemos o que ele avançou no Governo Fernando Henrique, que nos deu as bases da economia, mas nós
sabemos também o que avançou no social no Governo
Lula. Sabemos também que é um País que padece por
conta dessa violência, Senador Mário Couto, na qual
V. Exª bate todos os dias dessa tribuna.
Por isso, amanhã, o País está conclamado, as
famílias estão conclamadas, e, respeitosamente –
olha, é respeitoso –, nós vamos fazer esse ato de 200
mil pessoas, que, ao deixarem a Esplanada, não vão
deixar uma guimba de maconha no chão. Não vai ficar
um papelote de cocaína. E vou dizer mais: não vai ficar uma lata de cerveja no chão, até porque, Senador
Mário Couto, os motéis não são nossos, os alambiques
também não, as editoras de matéria pornográfica não
nos pertencem, e eu não sei por que nós somos tão
discriminados. Nós não comercializamos armas, muito
pelo contrário.
Nós vamos reafirmar o inequívoco valor da Igreja,
o inequívoco valor da família, o inequívoco valor daqueles que acreditam que a vida tem valor. Àqueles
que defendem os direitos humanos, como nós, nós
vamos além de acreditar em direitos humanos. Nós
somos aqueles que acreditam que os humanos é que
têm direitos.
Por isso, faço o registro da presença do Pastor
Silas Malafaia.
Amanhã, nós esperamos 200 mil líderes deste
País para dizer à Nação o que pensamos sobre o sofrimento causado pelas drogas, o malefício das drogas.
Aliás, vamos até revelar o nosso sentimento triste com
relação a esta hipocrisia: um país de bêbados que acha
que, fazendo um programa para resolver o problema
do crack, vai resolver o problema da droga no Brasil.
Muito obrigado pela benevolência de V. Exª comigo.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Imagine, Senador, eu quero é parabenizar V.
Exª, parabenizar-lhe e agradecer a vinda do Pastor
Malafaia ao plenário. Pena que nós não podemos dar
a palavra a V. Sª.
Mas, Senador Magno Malta, nós comungamos
da mesma ideia, comungamos da mesma vontade, da
liberdade de expressão. Comungamos da ideia de que
os jovens com menos de 18 anos se aproveitam neste
País da menoridade penal para matar.
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Comungo com V. Exª e parabenizo V. Exª.
Vamos dar prosseguimento à lista de oradores.
Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
Senador Eduardo está ausente.
Senador Ataídes Oliveira, com a palavra. V. Exa
dispõe de dez minutos regimentais.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, depois
de vários anos estudando a forma como está sendo
administrado o dinheiro do povo, o dinheiro público,
que é descontado compulsoriamente sobre as folha
de pagamento bruta dos trabalhadores e repassado
às entidades do Sistema S, que é composto pelo Sesi,
Senai e outras, tantas vezes ditas por mim nesta tribuna, adotei providências. Hoje, Sr. Presidente, quero
prestar contas de todo o trabalho e providências adotadas por mim ao longo de todo esse tempo.
Escrevi um livro denominado Caixa-Preta do
Sistema S, que hoje é de conhecimento das autoridades, da imprensa e do povo brasileiro, e tomei as
seguintes providências, além do livro: requeri, através
de vários requerimentos, informações. Por exemplo,
o Requerimento no 15, de 2003, junto à Comissão de
Meio Ambiente, solicitando informações ao TCU sobre
a arrecadação das confederações (CNI, CNA, CNC,
CNT). Rejeitado, Sr. Presidente.
Requerimento nº 16, de 2013, também da CNA,
requerendo informações ao TCU sobre salário mensal
fixo, gratificações, ajuda de custo e outros proventos
dos dirigentes dessas confederações. Também negado.
Requerimento nº 90, de 2013, deste Plenário,
solicitando ao Banco Central informações acerca dos
depósitos bancários das contribuições sociais das
entidades do Sistema S. Parado há mais de 90 dias.
Continuo prestando conta, Sr. Presidente.
Requerimento nº 91, de 2013, deste Plenário,
solicitando informações ao TCU sobre a arrecadação
das confederações (CNI, CNA, CNC, CNT). Também
parado há mais de 90 dias.
Requerimento nº 168, de 2013, deste Plenário,
requerendo informações ao TCU sobre salário fixo,
gratificações, ajuda de custo e outros proventos dos
dirigentes das confederações. Parado há mais de 90
dias também.
Requerimento nº 201, de 2013, requerendo ao
TCU auditoria nas confederações. Também parado há
mais de 90 dias.
Requerimento nº 423, de 2013, requerendo a
criação de uma comissão temporária de estudos para
analisar o arcabouço jurídico dos SSA (Serviços Sociais
Autônomos), o famoso Sistema S. Também parado.
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Não tenho dúvida de que os requerimentos parados, todos serão rejeitados por esta Casa, como os
demais.
CPI. Diante das auditorias e sobre verificadas
inúmeras irregularidades, inclusive “malversação do
dinheiro público” (diz o TCU) – e essa malversação é
roubo mesmo –, a melhor forma de trazer à tona todas
essas mazelas seria através da instalação de uma CPI.
Infelizmente, em detrimento do povo brasileiro, não tive
o apoio desta Casa.
Requeri também uma audiência pública para ouvir
os órgãos de controle e fiscalização do sistema. Graças a Deus, fui bem sucedido, juntamente com nossa
Comissão de Meio Ambiente. E, no dia 28, realizamos,
então, esta audiência. Uma reunião de muita valia, em
que os representantes do TCU, da CGU, foram muito
contundentes em suas respostas. E, ontem, no meu
discurso, declinei tudo que foi discutido nessa aludida
audiência.
Mais dois pontos que queria colocar, Sr. Presidente, dito pela CGU, através do seu representante,
Valdir Agapito: “O Sistema S precisa de um choque
de transparência!”. Olha só o que representante da
Controladoria-Geral da União disse: que o Sistema S
precisa de um choque de transparência. O Tribunal de
Contas da União disse que não concorda com a arrecadação feita diretamente, contabilidade despadronizada,
e abordaram diversas e tantas outras irregularidades.
Sr. Presidente, diante do poderio político e financeiro do Sistema S, vez que o representante da
Controladoria-Geral da União disse que a arrecadação não é de R$15 bilhões, e sim R$20 bilhões/ano,
é interessante uma comparação: a nossa tão competente Polícia Federal, que presta um brilhante trabalho
a esta Nação, o orçamento não chega a R$1 bilhão.
E o orçamento do Sistema S, segundo a CGU, bate
os R$20 bilhões.
Pois bem, diante desse poderio político e econômico do Sistema S, não tive apoio do Senado Federal, da imprensa, dos Ministérios competentes e da
Receita Federal. O único meio de levar informações às
autoridades e ao povo brasileiro, além do livro escrito
por mim, denominado Caixa Preta, foi através desta
tribuna. E, assim sendo, proferi inúmeros discursos
demonstrando as mazelas com o dinheiro público, verificadas nas auditorias elaboradas pelo TCU e CGU.
Sabendo até então que nenhum Parlamentar
deste Congresso Nacional, com toda a vênia, ao longo dos 70 anos de existência do Sistema S, nunca
teve audácia sequer de bulir nesta verdadeira caixa
de marimbondos. Fui corajoso, destemido, determinado, incansável, persistente, resistente a tudo e a
todos. Acredito que colhi bons frutos, Sr. Presidente,
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e consegui que o povo brasileiro tivesse informações
dos seus direitos como contribuinte do Sistema S. E
repito, o Sistema S não é desses poderosos gestores
que estão há mais de 30 anos no cargo. O Sistema S
é do povo brasileiro, Sr. Presidente. É o povo brasileiro quem paga essa contribuição denominada tributo,
conforme determina o art. 149 da nossa Carta Maior.
Por derradeiro, quero fazer alguma advertência
e comunicado aos Srs. Ministros de Estado: ao Sr. Ministro do Trabalho, ao Sr. Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, dos
Transportes, da Educação. Percebo que V. Exªs estão
sendo omissos e alheios à forma que os gestores do
Sistema S estão administrando os 20 bilhões/ano de
dinheiro público. Acredito até que V. Exªs devem ter
conhecimento de que...
(Interrupção do som)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– ...os bilhões repassados por essas entidades do
Sistema S às suas confederações e federações não
são fiscalizados. As confederações e federações não
são obrigadas a prestar contas a ninguém. O art. 70,
parágrafo único, da Constituição Federal é muito claro:
quem bota a mão em dinheiro público tem que prestar
conta. As confederações botam a mão em R$1 bilhão
por ano, e não prestam contas a ninguém. Isto é uma
barbaridade.
Portanto, senhoras e senhores Ministros, quero
adverti-los de que V. Exas são responsáveis diretamente por essa gestão das entidades de sua categoria.
Um exemplo: o Sesi e o Senai têm que dar satisfação ao Ministério da Indústria e Comércio...
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– ... assim como o Sest e o Senat, ao Ministério dos
Transportes e sucessivamente. É o seu órgão superior.
Os Ministérios, pelo que eu percebi ao longo desse tempo, estão omissos, calados, mas é de responsabilidade dos senhores fiscalizar esse dinheiro público.
Sr. Presidente, não só demonstrei a verdadeira
farra que o Sistema S faz com o dinheiro público, como
também apresentei soluções.
Protocolizei nesta Casa há mais de 90 dias o PLS
nº 072, que aprimora o sistema e corrige as distorções.
Esse projeto até hoje está parado.
Também protocolizei um PLS de nº 153, que impõe fiscalização a essas confederações.
(Interrupção do som.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Sr. Presidente, V. Exa me permite mais dois minutos?
(Soa a campainha.)
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O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) –
Também protocolizei o PL nº 214, de 2013, que impõe
fiscalização e prestação de contas para as federações
dessas entidades.
E agora, por último, protocolizei o PLS 216 que,
se aprovado por este Congresso, vai obrigar o Sistema S a dar cursos gratuitos a essas senhoras, a essas
mulheres que são hoje vítimas de violência doméstica
– da Lei Maria da Penha –, porque a grande queixa
dessas senhoras... Por que elas apanham este mês e
no mês seguinte voltam a apanhar? Elas dizem que
não têm como se autossustentar, não têm capacitação.
E esse projeto, então, faz com que o Sistema S dê a
essas mulheres a...
(Interrupção do som.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– ... oportunidade de elas se capacitarem e pararem
de apanhar desses maridos.
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Pois bem, Sr. Presidente, estou terminando.
Irei encaminhar expediente ao TCU, à CGU e
à PGR solicitando providências imediatas, cabíveis,
porque os órgãos de fiscalização e controle também
foram muito – eu diria – complacentes com o Sistema
S. Eu peço a eles que sejam um pouco mais austeros,
mais duros, porque leis existem.
E quero encerrar, Sr. Presidente, lendo o e-mail
que um cidadão me mandou. Seu nome é Sebastião
Amorim, de Fortaleza, Ceará. Recebi milhares de e-mails, mas este me chamou muita a atenção.
Ele diz o seguinte, no encerramento do e-mail:
Para encerrar, senador, pobre não pode ser informado dos seus direitos. Isso causa problemas...
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) –
... para o sistema. Pobre dá trabalho e trabalho
é tudo que esses (...) não querem ter. Ah!, fiz uma
pesquisa para descobrir o que significa o sistema “S”.
Sabe o que é? SILÊNCIO!.
Ninguém mexe no Sistema S, e ele disse “Silêncio!”. E hoje sou obrigado a concordar com ele que é
um silêncio, aos 70 anos.
E eu percebo – estou encerrando o meu discurso
sobre o Sistema S –, senhores gestores do Sistema
S... Acredito que os senhores ainda vão ter mais 70
anos pela frente para brincar com o dinheiro do povo.
E encerro, aqui, agora, Sr. Presidente, com um
texto de Martin Luther King: “O que me preocupa não é
nem o grito dos corruptos” – os corruptos que o senhor...
(Interrupção do som.)
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(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– ... sempre, aqui, desta tribuna, combate (Fora do
microfone.). Combate veementemente os corruptos
neste País.
Então, Martin Luther King disse: “O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, nem dos violentos, nem dos desonestos, dos sem caráter, dos
sem ética... O que me preocupa é o silêncio dos bons”
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Agora, vamos chamar um Líder, o último Líder
inscrito para falar antes da Ordem do Dia.
Senador Jayme Campos, para falar pela Liderança dos Democratas.
Com a palavra V. Exª, por dez minutos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Meu caro Senador
que preside esta sessão, Senador Mário Couto, Srªs e
Srs. Senadores, nesse fim de semana, a revista eletrônica Fantástico, exibida pela Rede Globo de Televisão,
denunciou a dificuldade que os turistas estrangeiros
encontram em nossas principais cidades para localizar
logradouros, roteiros, monumentos históricos e vias
públicas, justamente por falta de sinalização bilingue
que possa orientá-los em suas visitas.
Parece uma preocupação trivial ou uma tarefa de
somenos importância, um detalhe quase desprezível
diante das imensas responsabilidades dos governantes,
especialmente neste momento, frente à realização de
4 eventos de magnitude planetária, agendados para
os próximos três anos: a Copa das Confederações, a
Jornada Mundial da Juventude, a Copa do Mundo e
as Olimpíadas de 2016.
Mas não! Todos esses investimentos, feitos à base
de muitos sacrifícios para a nossa população, buscam
principalmente aparelhar a Nação para que ela se torne
uma potência turística e um destino confiável e seguro para os mais exigentes viajantes de todo o mundo.
Isso significa, em última análise, novos insumos para
a indústria do turismo e maiores perspectivas na geração de oportunidades para nossa gente.
Não podemos nos esquecer, contudo, Srªs e Srs.
Senadores, que dois desses eventos batem às nossas
portas, pois acontecem agora, neste mês e em julho
deste ano: a Copa das Confederações e a Jornada
Mundial da Juventude.
Retomo este tema, Sr. Presidente, porque em
novembro de 2011, apresentei, nesta Casa, um projeto de lei tornando obrigatória a adoção de sinalização
trilingue, ou seja, em português, inglês e espanhol,
em placas informativas de rodovias federais. Nessa
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época, recomendei que a mesma atitude fosse tomada em relação às informações disponíveis em metrôs,
transportes urbanos e entidades de segurança, saúde
e assistência social de todo o País.
O que poderia ser interpretado como mais uma
medida sem relevância, mostrou-se, na verdade, uma
preocupação extremamente pertinente e necessária,
como revelou a reportagem da TV Globo. Segundo
pesquisa realizada entre os turistas estrangeiros, a
sinalização está entre os cinco piores itens no aspecto
da receptividade de nossos visitantes internacionais.
O Governo, Senador Mário Couto, pretende aplicar R$55 milhões em placas informativas nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. É pouco. Na verdade, a
lógica é que os turistas se locomovam, procurem conhecer melhor nosso País, visitando as belezas naturais, arqueológicas e antropológicas, que nem sempre
se encontram nos Municípios que serão a base das
competições.
Vale ressaltar que dos 5 milhões de visitantes
internacionais contabilizados em 2010 no País, 2 milhões deles foram considerados turistas de negócios,
que chegam ao nosso território para trabalhar. Portanto,
estão menos interessados em passeios. Mesmo assim,
ficam expostos e vulneráveis diante da falta de informações corriqueiras sobre a localização de hospitais,
delegacias e centros comerciais.
Faço uma indagação às Srªs e aos Srs.Senadores: para que tanto esforço se o turista vier ao Brasil e
não recomendar nosso País para seus conterrâneos?
Precisamos transformar tais eventos em enorme
postal da capacidade brasileira para hospedar turistas
de todo o mundo. Temos aqui belezas naturais insuperáveis, uma cultura diversificada e apaixonante, um
povo belo e generoso. Só nos falta organização. Falta-nos o mínimo: sinalização para orientar os turistas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs.Senadores, na África
do Sul, em 2010, os resultados econômicos do mundial de seleções foram frustrantes, com apenas 310
mil turistas naquele vasto país. Quatro anos antes, ao
contrário, a Alemanha recebeu mais de 2 milhões de
torcedores de todas as partes do Planeta, com um incremento de 1,7% no Produto Interno Bruto germânico.
Aguarda-se um volume entre 500 e 700 mil visitantes estrangeiros durante o período da Copa do
Mundo em nosso território. Trata-se, portanto, de um
negócio. Um bom negócio para o Brasil, principalmente
se as autoridades tomarem os devidos cuidados, ou
seja, tratarem o turismo como uma fonte revitalizadora
de nossa economia.
Num período em que o PIB brasileiro apresenta
sinais de retração, o turismo esportivo pode servir de
alavanca para as finanças nacionais, gerando novas
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perspectivas econômicas e sociais para a nossa sociedade.
Mas não podemos pecar nos detalhes. Precisamos criar um cenário de modernidade e integração
com a comunidade internacional. A globalização nos
impõe certas obrigações...
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – ...
como, por exemplo, adotar sinais de padrão mundial
em nossos logradouros públicos.
Justamente pensando assim, apresentei o PLS
714, de 2011, acrescentando ao Código Nacional de
Trânsito (Lei nº 9.503/97), dispositivo que obriga a sinalização trilingue em rodovias federais. Mais recentemente, a Senadora Lúcia Vânia, relatora da matéria
na Comissão de Constituição e Justiça, com enorme
sabedoria, aprimorou o projeto, em seu parecer, incluindo tal modalidade de sinalização nas vias estaduais
e municipais, nas áreas de fronteira e nos principais
destinos turísticos do nosso País.
Mas, Sr. presidente, Srªs. e Srs. Senadores – estou
concluindo, Sr. Presidente –, neste momento, com parecer favorável da Senadora Lúcia Vânia, o PLS 714...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – ...
aguarda entrar na pauta de votação da Comissão de
Constituição e Justiça desta Casa. Peço aos nobres
colegas deste importante colegiado celeridade na
apreciação dessa matéria, pois os principais eventos
esportivos da história do País ocorrem em 2014, com a
Copa do Mundo de Futebol, e em 2016, com as Olimpíadas do Rio de Janeiro.
Os brasileiros desejam que o legado desses jogos
seja mais que um elenco de obras físicas; que seja, na
verdade, o fortalecimento do protagonismo internacional de nossa Nação, além do reconhecimento mundial
da capacidade empreendedora de nossa gente e da
eficiência de nossos gestores públicos.
No dia do apito final desses dois eventos, que o
grande vencedor seja o povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Continuamos com a lista de oradores. O décimo primeiro é o Senador Pedro Taques.
Com a palavra V. Exª, por 10 minutos, mais a tolerância pelo seu pronunciamento sempre de grande
valia à Nação brasileira.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, amigos que
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nos acompanham pela TV, pela Rádio e pela Agência
Senado, neste mês de maio, o querido Estado de Mato
Grosso completou 265 anos – 265 anos!
Para comemorar esta data, perguntamos aos amigos das redes sociais o seguinte: “Que presente Mato
Grosso merece?”. Essa foi a pergunta, Senador Jarbas
Vasconcelos, que nós lançamos nas redes sociais.
Carlos, de Jangada, pediu saúde de qualidade;
Marcos, de Confresa, pediu estradas para o escoamento da safra; Juliana, de Jaciara, também pediu estradas,
mas lembrou dos inúmeros acidentes causados pela
precariedade do asfalto, o chamado asfalto casca de
ovo, que é comum em muitos lugares do Brasil e lá
em Mato Grosso também; Vanessa, de Chapada dos
Guimarães, pediu o fortalecimento do turismo, hoje
carente de infraestrutura; D. Roberta, de Cuiabá, quer
mais segurança, porque já não consegue mais dormir
tranquila; para Élvio, de Rosário Oeste, precisamos de
mais escolas e de mais professores, com a valorização do professor.
Eu recebi comunicados e mensagens de quase todos os Municípios do Estado de Mato Grosso,
Senador Jayme, de Nova Bandeirante a Alto Taquari;
de Aripuanã a Cocalinho; de Vila Bela da Santíssima
Trindade a Vila Rica; de Guarantã do Norte, Salto do
Céu, Comodoro, Cuiabá, Itaúba, Rondonópolis e Várzea Grande. Amigos de todos os cantos do Estado de
Mato Grosso.
Eu também entendo que nos falta o básico. Repito: falta-nos o básico, mas, antes disso, falta algo
fundamental, Senador Wellington. Falta algo fundamental, que é o respeito, respeito ao dinheiro público,
ao patrimônio e, sobretudo, aos nossos direitos, aos
direitos dos cidadãos mato-grossenses.
Como não vivemos apenas de sonhos, tenho de
registrar que as mesmas redes que possibilitam o compartilhamento de mensagens, de esperança, também
servem como canal de denúncia.
O cidadão de Mato Grosso tem se queixado da
falta de informação sobre conteúdos mínimos a serem
divulgados pelo Governo Estadual, como despesas,
repasses e transferências de recursos financeiros,
procedimentos licitatórios, contratos celebrados, dados sobre programas governamentais, ações, projetos, obras, e respostas às perguntas mais frequentes
da sociedade. É um silêncio tumular, um silêncio que
parece o de cemitério, Senador Jayme Campos.
Nas últimas semanas, um questionamento tem
ficado sem resposta. Ele diz respeito à aplicação dos
recursos do Fethab. A situação é muito grave. Temos
informações de representantes do setor produtivo de
que os recursos do Fethab não estão sendo aplicados
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de forma correta na recuperação de estradas e construção de casas populares.
O Fethab, Senador Jayme Campos, como V. Exª
bem sabe, é um fundo destinado a financiar o planejamento, a execução, o acompanhamento e avaliação
de obras e serviços de transporte e habitação em todo
o território mato-grossense. Ele é arrecadado sobre
operações internas, envolvendo soja – e Mato Grosso é o maior produtor de soja –, gado em pé – e Mato
Grosso tem o maior rebanho bovino do Brasil –, algodão – e Mato Grosso produz 55% do algodão nacional
–, madeira e óleo diesel.
Segundo o Sistema Integrado de Planejamento,
Contabilidade e Finanças do Governo estadual, o chamado Fiplan, a média de arrecadação anual de 2009 a
2012 foi de aproximadamente R$600 milhões, de 2009
a 2012, R$600 milhões por ano. Resta saber: onde o
Governo está aplicando este montante?
Srs. Senadores, peço licença para utilizar a mesma lógica dos Deputados Estaduais do PDT na Assembleia Legislativa do nosso Estado, os Deputados
Márcio Pandolfi e Zeca Viana, que iniciaram um movimento pedindo explicações do Governo sobre as aplicações envolvendo o Fethab. Basta fazermos contas
básicas para vir a constatação: algo está errado, algo
está cheirando muito podre, Senador Jayme Campos.
Reportagem do jornal Diário de Cuiabá aponta
que, nos últimos quatro anos, mais de meio bilhão de
reais em recursos do Fethab foram reservados no orçamento para custear projetos e ações relacionados
à Copa de 2014. Ou seja, 30% do Fethab estão sendo direcionados para as obras da Copa. O montante
de R$529,8 milhões está registrado nos orçamentos
divulgados pela Secretaria Extraordinária da Copa do
Mundo de Mato Grosso. Isso, desde 2009. Portanto,
desde 2009, R$529 milhões foram para a Secretaria.
E, hoje, por coincidência, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, num relatório do Conselheiro
Antônio Joaquim, mais uma vez, está a demonstrar que
as obras estão atrasadas– atrasadas! De 22 obras, 16
obras estão atrasadas, e dinheiro há.
No período de 2009 a 2012, a arrecadação do
Fethab cresceu 40% – 40% de 2009 até hoje –, entretanto, a parcela destinada à infraestrutura rodoviária
seguiu ritmo bem distinto. O orçamento anual repassado do Fundo para a Secretaria Estadual de Transportes – a antiga Sinfra – cresceu apenas 3,4% em 2012
em relação ao total de 2009. Isso significa dizer que
recursos entraram 40% a maior, e os investimentos
em transporte 3,4% apenas, Senador Jayme Campos.
Se calcularmos a média dos últimos quatro anos,
teremos aproximadamente R$2,4 bilhões de arrecadação do Fethab. Se subtrairmos pelo valor repassado
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à Secopa, teremos a sobra –. repito: a sobra – de R$
1,8 bilhão. A dúvida é...
Continuo o meu discurso, mas antes prefiro ouvir
o Senador Jayme Campos, ex-Governador do Estado
do Mato Grosso.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Prezado Senador Pedro Taques, minha intervenção será
rápida. Quero dizer que concordo, do início ao fim, com
relação ao que V. Exª falou sobre o Fethab. Na verdade,
esse Fundo foi criado pelo ex-Governador – falecido,
saudoso e querido amigo – Dante Martins de Oliveira.
Tinha a finalidade de fazer a manutenção e construção das nossas rodovias estaduais, como também era
destinado, em parte, para a construção de habitações
a serem doadas a pessoas deficientes, ou seja, portadoras de necessidades especiais, pessoas que não
tinham condições de pagar uma mensalidade, uma
prestação pela sua casa própria. Todavia, está desvirtuado. Lamentavelmente, a finalidade do Fethab não
está sendo cumprida. E, como V. Exª disse, a arrecadação é razoável, chegando, neste ano, a algo acima
de R$750 milhões, conforme previsão orçamentária.
Esse dinheiro passou a ser quase um fluxo de caixa,
ou seja, o Governo está usando esse dinheiro para
custear a máquina – e hoje é uma máquina pesada.
E está usando esse dinheiro para pagar fornecedores.
De fato, o Fundo não está cumprindo a sua finalidade
de fazer estradas, pontes, de recuperar as nossas rodovias, que estão totalmente sucateadas, como V. Exª
disse aqui. É verdade, nossas rodovias – a sua maioria
absoluta – estão totalmente deterioradas – e vejo isso
porque estou trafegando quase que semanalmente por
algumas rodovias estaduais. De maneira que, V. Exª
tem toda a razão quando cobra onde está o dinheiro do
Fethab. Toda a sociedade mato-grossense quer saber
para aonde está indo o dinheiro do Fethab. Parte, nós
sabemos, está sendo aplicada nas obras da Copa do
Mundo, na grande Cuiabá. Entretanto, a sobra é razoável, mas não se vê. Infelizmente, o que se vê são
reclamações de produtores, da população, porque,
lamentavelmente, as rodovias estão intrafegáveis. De
maneira que V. Exª, quando vem à tribuna desta Casa
cobrar do Governo do Estado uma transparência para
esses recursos, tem toda a razão, tem meu apoio e,
certamente, o apoio de todo o povo mato-grossense,
sobretudo daqueles que pagam esse imposto para o
Governo estadual e que não veem a sua aplicação.
Muito obrigado. Parabéns, Senador Pedro Taques!
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Senador Jayme Campos, muito obrigado por sua colaboração.
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A sobra é de R$1,8 bilhão. Parece aquela música que se canta: “O gato comeu, o gato comeu...” Nós
precisamos saber onde foi parar o dinheiro.
Muito bem, se hipoteticamente, dividirmos esse
valor para as duas áreas de finalidade do Fundo, teríamos R$900 milhões de investimentos para a construção e recuperação de estradas – R$900 milhões. Mais
R$900 milhões para construção de casas populares.
Isso sem contar com os empréstimos já autorizados
de mais R$2 bilhões que o Governo deverá executar
no programa chamado MT Integrado. Mais R$2 bilhões
na reestruturação e manutenção de rodovias e revitalização de pontes de madeira.
Aí eu pergunto, Senadores: por que o cidadão
de Mato Grosso continua reclamando da situação das
várias MTs do nosso Estado?
Pois bem.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Com
incremento de R$900 milhões seria possível recuperar
cerca de 1.800km de asfalto, por meio de parcerias
com prefeituras e produtores. O valor por quilômetro,
conforme tabela do DNIT, é de R$500 mil.
Já com os outros R$900 milhões, o Estado teria
como construir pelo menos 15 mil casas populares,
utilizando como valor base R$60 mil, conforme tabela
do Ministério das Cidades; moradia que poderia ser
entregue de forma gratuita ao cidadão que não tem
condições de ter essa casa própria.
Mas o que vemos atualmente é o total descaso
com as estradas mato-grossenses. Em outra oportunidade, já subi a esta tribuna para relatar que, no período das chuvas, aquelas que já eram precárias ficam
intransitáveis, totalmente intransitáveis.
Apesar dos indicadores econômicos serem positivos e animadores para o nosso Estado, a infraestrutura…
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – …
de transportes se encontra abandonada e carece de
investimentos e melhorias.
E a pergunta que se faz é: cadê o dinheiro?
A situação é de calamidade. Aliás, é comum Municípios mato-grossenses declararem estado de emergência pela precariedade das estradas.
Produtores rurais também sofrem enormes prejuízos com perda de grãos e transporte de safras e
animais inviabilizados.
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Agora, Senador Jayme, antes de chegar à tribuna, conversei com o Vice-Prefeito de Sorriso, Xuxu Dal
Molin, amigo de V. Exª, a respeito do Fethab.
É por isso que eu digo, Srs. Deputados do Estado de Mato Grosso, Deputados Estaduais: os governos passam, mas o Estado fica. O que fica é o nosso
Estado e a nossa gente. O que fica é o cidadão sem
estradas e sem moradias e sem dignidade.
O controle político dos atos praticados pelo Governo é talvez uma das principais contribuições do
Legislativo.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, V. Exª tem um coração “chagoso”, eu peço
mais dois minutos e já encerro. Coração “chagoso” é
um coração grande. Muito obrigado.
O controle político dos atos praticados pelo Governo é talvez uma das principais contribuições do
Legislativo ao processo político.
A fiscalização político-administrativa permite que
possamos questionar os atos do Executivo, a fim de
analisar a gestão da coisa pública e, de forma consequente, tomar as medidas necessárias.
O poder de investigar é inerente às práticas do
Poder Legislativo, bem como elaborar leis. Nesse contexto, as Comissões Parlamentares de Inquérito são
fundamentais para o exercício das atividades de fiscalização e investigação, no Poder Legislativo do Brasil.
Eu lhes peço que assinem o requerimento que
já existe na Assembleia Legislativa do Estado do Mato
Grosso, para a criação da chamada CPI do Fethab.
Em 27 de dezembro, Senador Jayme Campos,...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ...de
2012, por exemplo, foi publicada a Lei nº 9.859, que
regulamentou a possibilidade do uso de verbas do Fethab para o pagamento de pessoal, encargos sociais
e demais despesas de custeio – como V. Exª fez referência –; aqui, estamos permitindo mais um desvio de
finalidade dos recursos.
Então, onde está o dinheiro? Será que o gato
comeu o dinheiro, Senador Jayme Campos?
Governador do Estado do Mato Grosso, o senhor
precisa prestar contas à sociedade a respeito desses
valores. Mato Grosso merece respeito.
Em nome da transparência e responsabilidade
dos gestores públicos sobre a aplicação do nosso dinheiro, eu apoio, lá no Estado, a criação da CPI do Fethab. Precisamos saber, sim, onde foi parar o dinheiro.
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Muito obrigado, Sr. Presidente, pela parcimônia
com o tempo.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Senador Jayme Campos, gostaria de convidar
V. Exª para assumir a Presidência. Vou preparar o meu
pronunciamento da tarde de hoje, e V. Exª faz parte
da Mesa Diretora, competente Senador da República,
Líder no seu Estado.
O próximo orador é o Senador Benedito de Lira.
V. Exª vai usar da palavra por 10 minutos, mais a tolerância já do Senador Jayme Campos.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não, Senador.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Queria pedir a minha
inscrição como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Inscrição como Líder, agora, só após a Ordem
do Dia.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago na
tarde de hoje um tema já recorrente nesta Casa. Há
algum tempo, diversos Senadores e, particularmente,
o Senador que ocupa a tribuna... E eu queria chamar
a atenção dos telespectadores da TV Senado, dos
ouvintes da Rádio Senado, para esta manifestação,
que é da maior importância, não particularmente para
meu querido Estado de Alagoas, mas para o Nordeste
e para o Brasil.
Venho, Sr. Presidente, na esteira das ações que
estão sendo praticadas pela Presidenta Dilma. Hoje ela
fez o lançamento do Programa Safra 2013/2014 que
irá atender não apenas a agricultura familiar, mas as
agriculturas de médio e grande porte. O recurso será
da ordem de R$136 bilhões para atender às demandas
dos produtores agrícolas do meu País. Por quê? Porque, nesse último PIB, apenas o agronegócio nacional
teve resultado positivo, Sr. Presidente, crescendo cerca de 17%. Isso encorajou, nobre Senador Armando
Monteiro, a Presidenta Dilma antecipar o anúncio do
Programa Safra 2013/2014, inclusive com suspensão
das ações que estão sendo executadas contra os pequenos e médios produtores de meu País. Uma ação
emergente, uma ação imediata para atender também
ao Semiárido, àqueles que estão sendo prejudicados
pela grande estiagem.
Então, Sr. Presidente, aproveitando esse elenco de ações que a Presidenta está anunciando em
benefício dos segmentos produtivos do Brasil e que,
no próximo dia 06, lançará o Seguro Safra 2013/2014
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para a agricultura familiar, eu queria trazer um tema na
tarde de hoje, Sr. Presidente, que é exatamente aquilo
que já temos tratado aqui, não só de Alagoas, como o
Estado mais pobre do Brasil, como do mais rico, que
é São Paulo. Falo sobre a dívida dos Estados.
Não faz muito tempo, em uma reunião com Governadores do Nordeste e, praticamente, todos os Governadores dos demais Estados da Federação, eles
tiveram o aceno da Presidenta Dilma de que haveria
a possibilidade de rever, não o perdão da dívida, mas
um indexador diferente daquele que fora contratado
em 1997.
Meu pequenino Estado de Alagoas, em 1997,
tinha uma dívida consolidada da ordem de R$2,6 bilhões. Hoje, Sr. Presidente, esta dívida subiu para praticamente R$8 bilhões. Como se paga? Como é que
o Estado que tem os piores índices sociais do Brasil,
que não tem condições de ter recursos para fazer sua
infraestrutura, para melhorar a qualidade da educação,
da saúde, da segurança pública, pode pagar uma dívida desse tamanho?
É uma teimosia ímpar da área econômica e do
Ministério da Fazenda, Sr. Presidente, que já deveria
ter levado estudos para a Presidenta, porque a gente
nota que ela tem boa vontade na solução dos mais
graves problemas que afligem a sociedade brasileira.
Porque quem sofre com isso não é o Estado, quem
sofre é a população.
Chamo as dívidas de impagáveis, Sr. Presidente,
sem medo de errar ou de cometer uma impropriedade, pois todos nós, Senadores e Senadoras, que aqui
representamos os entes federados, sabemos como é
difícil, delicada e até mesmo insustentável a situação
financeira dos Estados brasileiros.
É preciso afirmar, de antemão, que a dívida pública, por si só, não deveria ser algo ruim, pernicioso.
Pelo contrário, a dívida pública bem estruturada é um
instrumento importantíssimo de financiamento tanto da
União quanto dos Estados e Municípios. É por meio
do endividamento que se conseguem recursos para
os grandes investimentos, para as grandes iniciativas
em prol da população.
Mas a dívida precisa ser bem estruturada, como
acabo de afirmar. Não pode sufocar as finanças dos
entes públicos, para não se transformar em um fardo
pesado, incapaz de ser carregado. Até mesmo porque
esse fardo não é suportado apenas pelo administrador,
mas também, e principalmente, pela população, que
se vê privada dos investimentos públicos nas áreas
mais essenciais.
Infelizmente, é isso o que tem acontecido na
imensa maioria dos Estados brasileiros, o que nos
obriga, primeiro, a denunciar o problema e, logo após,
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a propor alguma maneira de solucioná-lo ou, pelo menos, equacioná-lo.
A dívida dos Estados com a União se tornou impagável depois das renegociações feitas na esteira da
Lei nº 9.496, de 1997, que estabeleceu critérios para
o refinanciamento da dívida.
O calcanhar de Aquiles, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, da renegociação foi o estabelecimento
do IGP-DI como índice de correção do saldo devedor,
além de uma taxa de juros anual fixa.
O problema é que o IGP-DI, desde a renegociação das dívidas, vem sendo muito maior do que o
IPCA, índice por meio do qual o Governo mede a inflação no Brasil.
Não poderia deixar de me referir ao caso do meu
querido pequeno Estado de Alagoas como exemplo da
situação periclitante enfrentada pelos Estados brasileiros.
Segundo dados do Tesouro Nacional, a dívida
consolidada líquida de Alagoas, em 31 de dezembro
de 2000, era de pouco mais de R$2,6 bilhões. Em 31
de agosto de 2012, ou seja, quase 12 anos depois, a
dívida saltou para R$7,2 bilhões. Um incremento de
nada menos do que 168%!
Entre os Estados nordestinos, que também enfrentam enormes dificuldades, Alagoas só deve menos do que a Bahia, o maior Estado do Nordeste, em
área territorial e a principal economia da nossa região.
Além da fixação do IGP-DI como indexador das
dívidas renegociadas junto ao Governo Federal, outro absurdo que atinge Alagoas na jugular é a taxa de
juros anual paga pelo meu Estado, Sr. Presidente, da
ordem de 7,5%!
Não é justo que um dos menores Estados do
Brasil pague 7,5% de juros e comprometa 15% de
sua receita para pagamento do serviço da dívida, enquanto São Paulo, o Estado mais rico da Federação,
pague juros de 6% e comprometa 13% de sua receita.
Para mim, a situação de Alagoas, comparativamente a diversos outros Estados brasileiros, é a prova
cabal do profundo desrespeito ao Pacto Federativo verificado na assinatura de contratos de refinanciamento da dívida entre Estados e União, ocorridos após a
Lei nº 9.496.
São R$50 milhões por mês que saem de Alagoas
direto para os cofres da União. O que representa isso
para a União? Quase absolutamente nada. Mas representa uma sangria considerável, miserável, que traz a
indigência para o Estado de Alagoas. Com o pagamento
de juros nesse patamar, não é possível fazer investimentos no Estado em áreas prioritárias como saúde,
educação, segurança e desenvolvimento econômico.
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Agora, imaginem se pudéssemos repactuar e
reservar metade do que é pago em juros para aplicação nas áreas social e de infraestrutura? Seriam R$25
milhões todos os meses em investimentos no Estado.
(Soa a campainha.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Ora, Sr. Presidente, ao propor a repactuação, o Governo Federal reconheceu o problema do endividamento
de todos os Estados. Como, então, a renegociação
das dívidas foi feita por meio de contratos individuais,
utilizando taxas de juros e índice de comprometimento de receita que oneram ainda mais os Estados mais
pobres. Isso é inaceitável!
Srªs e Srs. Senadores, precisamos agir agora para
mudar essa realidade antes que nossos Estados parem de funcionar para pagar dívidas, comprometendo
mais ainda a qualidade dos serviços públicos prestados à população. Felizmente, a Comissão de Assuntos Econômicos tem-se debruçado sobre o tema. No
último dia 25 de março, a questão do endividamento
foi debatida em audiência pública, e o Senador Luiz
Henrique, nomeado Relator de diversas proposições
legislativas que...
(Interrupção do som.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – ...
adentram o assunto dívida dos Estados – as propostas são (Fora do microfone.) variadas e contemplam a
mudança do indexador do IGPI-DI para o IPCA, bem
como taxas anuais de juros menores –, entre outras
ideias que merecem ser debatidas.
Seja qual for a decisão do Congresso Nacional
sobre o tema, Sr. Presidente, gostaria de defender veementemente a adoção de critérios diferenciados que
levem em conta uma carga menor de juros de comprometimento da receita dos Estados mais pobres da Federação. Há décadas se debate neste País a questão
da desigualdade regional e da necessidade de combatê-la. Eis, diante de nós, a possibilidade de sair do
discurso e caminhar para a prática, fazendo com que
os Estados que podem mais paguem um pouco mais,
e fazendo com que os Estados mais pobres tenham
uma carga menor sobre os ombros de sua população.
É a proposta que gostaria de trazer ao debate...
(Soa a campainha.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – ...
nesta Casa, convidando não só o eminente Senador
Luiz Henrique a analisá-la com atenção, mas também
todos os Parlamentares do Norte e do Nordeste, regiões historicamente menos abastadas, a defendê-la
com afinco. Temos de resolver, Sr. Presidente, definitivamente, a questão do endividamentos dos Estados.
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Mas não é só por isso. Podemos e devemos aproveitar
esta oportunidade para golpear com força e com vontade a desigualdade regional que persegue o Brasil
desde o seu descobrimento.
Por isso, Sr. Presidente, esse tema deve ser objeto de tratativa do Congresso Nacional não apenas
para fazer discursos, como nós temos feito aqui frequentemente, mas para encontrarmos o caminho da
prática e encontrarmos a solução. Porque é inaceitável e inadmissível, Sr. Presidente, que o meu Estado,
por exemplo, nobre Senador Casildo Maldaner, que o
meu Estado...
(Interrupção do som.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – ...
de Alagoas, Estado mais pobre da Federação, detentor
dos piores índices sociais (Fora do microfone.), tenha
que sangrar mensalmente no seu orçamento para não
atender à educação, à saúde e à segurança pública de
Alagoas, para não fazerem a infraestrutura. São sangrados R$50 milhões! Para quê? Para pagar juros da
dívida. Então, eu pergunto: o Governo Federal, a União
é parceira dos Estados ou é um agiota profissional?
Pior do que agiota, porque esse juro não existe. Isso
é uma coisa absurda, não abate o principal e, sim, todos os meses. O que representa isso, nobre Senador
Campos? O meu Estado de Alagoas paga R$600 milhões ao Governo Federal, à União. E o que nós faríamos com R$600 milhões? Muita coisa, Sr. Presidente.
Nós trataríamos das escolas, da saúde, da educação,
da segurança, da infraestrutura, da tranquilidade e do
bem-estar da população do meu Estado.
(Interrupção do som.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Presidenta Dilma, V. Exª tem esse compromisso (Fora
do microfone.) de resgatar a dignidade dos Estados
brasileiros. Ninguém está pedindo perdão de dívida, nós
estamos pedindo que haja um novo indexador, que o
Ministro Mantega tenha sensibilidade para tratar desse
assunto, não apenas chamando governadores, fazendo
reuniões e solução zero. É preciso que a prática funcione, é preciso que a gente também converse menos
e aja mais, esta Casa, que tem a responsabilidade de
fazer com que as coisas possam acontecer no Brasil
para atender aos Estados da Federação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe-me o
desabafo.
Durante o discurso do Sr. Benedito de Lira, o
Sr. Mário Couto deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme Campos,
Suplente de Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento o ilustre Senador Benedito
Lira pelo belo pronunciamento, que tocou em vários
assuntos. Cumprimento V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Pela ordem, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
acabei de sair da Presidência e perguntei à secretária
se haveria Ordem do Dia, porque eu queria anunciar.
Infelizmente, ela ainda não tinha uma resposta para
me dar. Já são 17h11. Pergunto a V. Exª, pois parece-me que não há acordo de lideranças para se votar
nada hoje: nós não poderíamos abrir e encerrar a Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Conforme informação da nossa Secretária-Geral, Drª Cláudia Lyra, o Presidente Renan está
chegando e abrirá a Ordem do Dia. Aguarde, por favor,
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Obrigado, Sr. Presidente, vamos aguardar.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Pela ordem, o nosso líder, Senador
José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de comunicar à Casa que recebemos a honrosa
visita de uma delegação oficial de Deputados membros
da Comissão de Assuntos Exteriores do Reino da Espanha. Aqui presentes: Deputado Josep Antoni Duran I
LLeida, da UDC; Deputado Guillermo Mariscal Anaya,
Líder do PP; Deputado Francisco González Cabana,
Líder do PSOE; Deputado Joan Josep Nuet I Pujals,
Líder do EUiA; e o Sr. Ignacio Gutierrez Cassillas, que
é advogado e que os acompanha. Da mesma forma,
encontram-se presentes em plenário, acompanhando
a delegação de parlamentares espanhóis, o Sr. Embaixador Manuel de la Câmara Hermoso, a Ministra-Conselheira Mercedes Alonso e a Conselheira Amaya
Fuentes Milani.
Eu gostaria de, em nome do nosso Partido e da
Casa, dar as boas-vindas à S. Exªs que nos visitam
e fizeram questão de conhecer o plenário do Senado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Mesa registra, com muito prazer. Queremos agradecer a visita e dizer que o Congresso brasileiro, sobretudo o Senado, sente-se honrado com a
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presença de V. Exªs que nos visitam na tarde de hoje.
Sejam bem-vindos!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Perdão, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Nossos parlamentares amigos da Espanha, o chefe da delegação e outros são de Barcelona, que acabam de bem receber o
extraordinário Neymar, que vai jogar ao lado de Messi.
Então, esperamos que a amizade Brasil-Espanha possa ser fortalecida por esta interação com um
dos nossos maiores jogadores de futebol, interagindo
agora com o Barcelona, Real Madrid e todos os times
espanhóis. Bienvenidos! (Palmas.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Caro
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
V. Exª tem a palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – É que talvez tão importante
quanto a presença de uma estrela do futebol brasileiro
no território espanhol, em Barcelona especialmente,
uma cidade muito bonita, com time tão forte e expressivo, um dos melhores do mundo, é a boa notícia econômica, com repercussão social na Espanha, de que
o desemprego caiu e foram criados milhares de novos
empregos. Talvez essa seja a grande notícia para os
parlamentares da Espanha, no momento de dificuldades que a Europa vive, e que me alegrou também,
quando vi o noticiário de manhã, porque gosto muito,
não só da Catalunha, mas de toda a Espanha. Então,
bem-vindos os senhores parlamentares, nossos colegas. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) –
ORDEM DO DIA
Quero indagar às Srªs e aos Srs. Senadores,
às nossas Lideranças partidárias, se há acordo para
a votação das matérias que se encontram à Mesa,
sobretudo das autoridades, que se encontram aqui.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, há um entendimento entre Governo e Oposição de que as matérias que estão tramitando não se
impõem pela urgência, e eu não diria que o quórum
de hoje esteja perfeitamente qualificado para que pudéssemos fazer votação de autoridades.
Há o entendimento entre Governo e Oposição
de prorrogarmos para a sessão de amanhã a Ordem
do Dia que estaria prevista para hoje.
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Como não há acordo entre as Lideranças partidárias, declaro encerrada a Ordem do Dia.
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.
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Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
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 449, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
449, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 259, de 2007; e 439, de 2012,
por regularem matéria correlata (proibição de
sacolas plásticas no comércio).
10
REQUERIMENTO Nº 463, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 463, de 2013, do Senador Eduardo Braga,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 228, de 2011 - Complementar, além
da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (concessão da aposentadoria
especial ao trabalhador da construção civil).
11
REQUERIMENTO Nº 470, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
470, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 561, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(manutenção do contrato de trabalho em caso
que especifica).
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Voltamos à lista de inscrição.
Na lista de inscrição temos aqui...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – ... pela Liderança, o Senador Mário Couto.
V. Exª, pela Liderança da Maioria, está com a palavra o Senador Mário Couto, que representa o Estado
do Pará nesta Casa.
Após o Senador Mário Couto, ouviremos a palavra do Senador Casildo Maldaner, que está na ordem
de inscrição.
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Pela liderança fala Mário Couto e, na ordem de
inscrição, Senador Casildo Maldaner.
Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, preocupa-me, e tenho certeza de que
ao Brasil também, o que se chama de inflação.
O Governo da Presidenta Dilma, há muito, esconde a real inflação brasileira. O brasileiro, principalmente
as donas de casa, aquelas que vão ao supermercado
fazer a compra mensal, ou a compra semanal, ou a
compra diária, há muito tempo sabe que o preço sobe
mais do que aquilo que é anunciado pelo Governo Federal. Assim como o Governo Federal esconde a avaliação do seu próprio governo; assim como o Governo Federal esconde os principais gastos do Governo.
Hoje, não se tem acesso – e é proibido – aos gastos
que a Presidenta da República faz nas suas viagens.
Aonde nós chegamos, Brasil? Para onde estamos
caminhando, Brasil? O que se pode fazer, meu querido povo do Estado do Pará, que eu represento, com
muita honra, neste Senado, Pará de Nossa Senhora
de Nazaré, a minha Padroeira? Chegamos a patamares insuportáveis.
A imprensa do Brasil começa a divulgar a realidade por que passa o País. Um País em que não se
pode andar nas ruas porque a violência impera. Jovens
que, pela força da lei, matam aos dezesseis, aos quinze, aos catorze anos de idade.
A corrupção neste País é generalizada. A corrupção tomou conta de norte a sul deste País.
A saúde mata. As estradas matam. O Governo
esconde a estatística das mortes. O Governo não diz
quantos brasileiros tombam, por dia, nas estradas federais.
O Governo brasileiro esconde as filas dos hospitais. Estamos passando, agora, a era da gripe A,
e o Governo cruza os braços. O Governo não toma
nenhuma atitude, e o País começa a perder os seus
filhos, de norte a sul. Só no meu Estado, já tombaram
dezenas e dezenas de paraenses afetados pela gripe A.
Brasileiros, a inflação chegou, infelizmente.
Há quanto tempo combatemos a inflação neste
País! Lutamos. Passaram vários governos, e ela teve
decretada a sua morte no governo Fernando Henrique
Cardoso. Volta agora no governo da Dilma. As revistas
nacionais – pego a Época, uma das revistas mais lidas
neste País, e vem a sua capa mostrando o orçamento familiar – capa, Brasil, capa da revista: “Orçamento familiar. Restaurante: tem ouro na comida?” Quem
da classe média consegue ainda levar a sua família a
um restaurante? Quem? Me diga! “Hospital: pela hora
da morte; carro: melhor ir de ônibus; escola: a públi-
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ca não melhorou? Viagem: vamos deixar pra depois;
empregada: ainda existe? Total – O salário acabou
antes do mês.”
Este é o País de hoje. Este é o País do PT. Este
é o País dos mensaleiros. Este é o País que esconde
dinheiro na cueca. Este é o País da impunidade. Este
é o País que nem mensaleiros vão presos. Este é o
País que a Presidenta não deixa nenhum membro importante do seu Partido ir para cadeia.
Este é o País que criou isto aqui que eu tenho
na mão, meu caro Pedro Simon. Chama-se farinha de
mandioca. Minha querida Senadora, meu querido Aloysio, parece ouro. Parece ouro, mas não é. É farinha de
mandioca, comida que não pode faltar na mesa dos
paraenses. E me perguntou o Senador: “Mas eles não
comem arroz?” Comem!
Mas eles não comem feijão? Comem. Mas não
pode faltar a farinha, senão eles não comem.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Paulista também gosta. Paulista também gosta de farinha de mandioca. E é caro lá também. Está tão caro...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Mas
não é como o paraense.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Talvez não.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Paraense só come com a farinha. É o açaí, é o feijão, é
o peixe com a farinha.
Senador Pedro Simon, há seis meses, o quilo desta farinha custava R$2,80. Seis meses atrás! Eu comprei hoje no supermercado. Era R$2,80 há seis meses.
Eu resolvi fazer este pronunciamento porque vinha para Brasília e eu não posso viver sem isto aqui.
Eu só como com farinha, Senador. Eu sou caboclo lá
do Marajó. Nasci no Marajó, me criei no Marajó. Qualquer comida que tenha na minha mesa tem que ter a
farinha, senão eu não consigo comer direito. Eu entrei
no supermercado para comprar um quilo de farinha e
eu me lembrei de que, há seis meses, Requião, custava R$2,80 o quilo da farinha. Impressionante, Requião.
Custa R$14,00 hoje. Impressionante. Está aqui o preço.
Fiz questão de trazer o saquinho com o preço: R$13,69.
Eu fiquei impressionado. Aí eu decidi, na viagem que
eu fazia para cá...
Eu ia falar sobre corrupção hoje. Eu ia mostrar
até um filme de corrupção hoje aqui. Aí eu disse: Mãe
do céu, Virgem de Nazaré, eu tenho que falar sobre a
inflação brasileira. Não posso deixar de falar.
Como, Senadora Lúcia Vânia, a classe média
pode viver com o salário que ganha hoje? É falso.
É falsa, Senadora, essa ideia de que o Bolsa
Família colabora com os brasileiros. É falsa. Nunca,
nunca seremos contra o Bolsa Família, porque fomos
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nós que o criamos, foi Fernando Henrique que o criou.
Mas, agora, não há saúde, agora não há educação.
Agora há violência, agora há inflação. E essa inflação
é o câncer mais poderoso do dinheiro da família brasileira. Lutamos, mas lutamos muito contra esse câncer, lutamos décadas, décadas e décadas. Avisamos
aqui. Este Senador subiu por várias vezes a esta tribuna e falei ao povo brasileiro: a inflação está voltando.
Alertei várias vezes – e ela chegou –, assim como eu
alerto sempre.
Tudo o que falo aqui, Pedro, tem acontecido. Tudo
o que eu falo aqui tem acontecido. É só olhar as notas
taquigráficas deste Senado. Eu falei que nós estamos
numa ditadura política. O Governo, hoje, manda na Câmara e manda neste Senado. Faz o que quer. Aprova
o que quer. Onde? Como? Em que País?
A Presidenta da República faz despesas e ninguém pode fiscalizar.
Presidente, a Presidenta Dilma pode viajar para
onde ela quiser, e V. Exª, como Senador, não pode saber
quanto ela gastou. É mais uma inovação. O que é isso,
Presidente? O que se chama isso? Que palavra nós
damos para isso? Quando o Senado Federal, quando
o Congresso Nacional, Pedro, querido Pedro – sou teu
fã há muito tempo –, como, Pedro, nós não podemos
ter acesso às despesas que a Presidenta faz nas suas
viagens? Como se chama isso, Pedro Simon?
Ditadura. Pedro, ditadura!
Que direito, que direito tem ela de esconder os
seus gastos quando sai do País? Já queriam esconder
os gastos da Copa do Mundo. Fizeram sem licitação.
Isso é um absurdo, Pedro! Para onde nós estamos caminhando, meu lutador, meu incansável lutador pela
glória deste País? Eu sei o quanto lutaste por este
País; quantos lutaram aqui por este País!
Nós estamos chegando a um funil, Pedro. Eu não
estou exagerando nada. Eu não estou fazendo oposição irresponsável. Eu não estou fazendo uma oposição
antiética. É a minha preocupação com a minha Pátria.
No meu Estado, Pedro, temos o açaí, o tão gostoso açaí, o tão procurado açaí. Hoje, Pedro, é impossível
um pobre comprar um quilo de farinha, um litro de açaí
e três ovos para almoçar. É assim que o paraense pobre faz: ele vai ao quintal, junta três ovos no galinheiro
ou no mato, de pato ou de galinha. Ele pega (...) pegava, quando era barato, a farinha de mandioca, ia à
esquina e comprava. Existem três tipos de açaí: o fino,
o médio e o grosso. Ele comprava geralmente o fino.
Sabe quanto custa o litro do açaí fino hoje? R$12,00!
Quanto custa um ovo, um ovo no supermercado, minha
querida Senadora? Um ovo, quanto custa?
Aí a Presidenta diz que acabou com a miséria
no Brasil!
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Presidenta, saia um pouco do seu gabinete, Presidenta. Mas não vá fazer política no Rio Grande do
Norte. Olhe outros Estados do Brasil.
Vossa Excelência está desesperada com a queda
que Vossa Excelência teve agora. Não foi a queda no
corredor da sua casa, não, foi a queda na sua popularidade, Presidenta! Aliás, essa queda demorou muito.
O País está à beira do abismo, Presidenta, na
economia e em tudo, Presidenta! Vocês levaram o País
para a anarquia.
O PT implantou a roubalheira no País. Todos os
governos tiveram corrupção, todos, sem exceção de
nenhum. Mas, no do PT, os caras estavam ansiosos
para roubar.
Presidenta, agora não tem jeito. Não tem jeito,
Presidenta. Vocês se esqueceram de fazer a infraestrutura do País e não vão conseguir fazê-la em um ano.
Podem chamar quem quiser. Podem chamar qualquer
economista do mundo, que agora ele não dá jeito em
conter essa inflação, Presidenta.
Vocês se esqueceram da saúde, da educação,
das estradas, as assassinas estradas brasileiras.
Pegue, Presidenta, pegue: quantos brasileiros
morrem de acidentes nas estradas federais? Pegue,
Presidenta! Olhe! Olhe quantos brasileiros morrem!
Não tem uma, Presidenta! Eu tentei achar uma, não
achei uma que se diga: está boa! Nenhuma estrada
brasileira federal tem condição de tráfego.
Como é que a senhora quer acabar com a inflação,
Presidenta? Não tem mais jeito! Não tem mais jeito!
Paraense, eu fui comprar, ó! Para comer hoje à
noite, paraense. Eu tinha os R$14,00 no bolso, porque
eu ganho bem como Senador da República. Mas eu
tenho certeza de que muita gente na minha terra, lá
no meu querido Marajó (...)
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – (...) lá no meu querido Marajó, lá no
interior, não teria condições de comprar um quilo de
farinha por R$14,00.
Agripino, é isso que está desequilibrando a Presidente do Brasil. Por isso ela está fazendo a campanha
antes do tempo.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Quando o trem desce, não há como segurá-lo, Agripino.
E o trem está descendo para o bem do nosso Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº
261, de 2013, dos Senadores Renan Calheiros, Inácio
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Arruda e outros Senadores, solicitando a realização de
Sessão Especial destinada a comemorar os 250 anos
de nascimento de José Bonifácio de Andrada e Silva,
patriarca da Independência do Brasil, a realizar-se no
dia 13 de junho.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A Sessão será realizada às 17 horas, excepcionalmente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Há sobre a mesa o Requerimento nº 559, de
2013, do Senador Roberto Requião, por meio do qual
solicita, com fundamento no art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa, no período de 16 a
22 de junho, de 2013, para participar do XIV Encontro
Internacional Virtual Educa, em Medellín, Colômbia.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – A Presidência designa o Senador Wellington
Dias para integrar, como suplente, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do Ofício nº 88, de 2013, na Liderança do Bloco de Apoio
ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 88/2013-GLDBAG
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Wellington Dias como membro suplente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania-CCJ, em vaga destinada
ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador Wellington
Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Um momento e concederei a palavra a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – O Senador Renan Calheiros apresentou
o Requerimento nº 558, 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 05 a 11 de junho de 2013, para representar o Senado Federal, na condição de Presidente, em
visita oficial a Portugal.
Em votação o Requerimento nº 558, de 2013.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, (...)
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Pela ordem, Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou inscrito como Líder e queria autorizar o Senador
Eduardo Suplicy a falar pela Liderança do Partido dos
Trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – V. Exª será atendido, na forma regimental.
Pela ordem de inscrição, tem a palavra o Senador Pedro Simon.
V. Exª dispõe de 20 minutos para fazer uso da
palavra.
Após V. Exª, falará o Senador José Agripino, como
Líder do DEM.
Tem a palavra o senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, vim a esta
tribuna, muito tempo atrás, com grande euforia, trazer
a notícia de uma reunião com o Ministro Jorge Hage,
em que o Ministro me disse que ele estava estudando,
que o governo praticamente tinha terminado o estudo,
que ele estava na mão da Presidência da República e
que um processo ficha limpa seria adotado pelo Governo Federal.
Fiquei emocionado ao transmitir desta tribuna
a notícia dessa grande decisão. O Congresso estava
em véspera de aprovar, como aprovou, o Projeto de
Ficha Limpa.
A essa altura, esse projeto já foi aprovado em
vários Estados e até em vários Municípios do nosso
País. Foi uma conquista de todo o povo brasileiro essa
decisão de que, condenado em segunda instância, o
cidadão fica afastado da vida pública. Ele pode voltar
a concorrer limpando sua ficha na Justiça Eleitoral.
Faz tempo que fiz esse pronunciamento. Aliás,
fiz e repeti, porque o ilustre Ministro Jorge Hage, mais
uma vez, inclusive, reuniu a imprensa, para dar a sua
explicação: o Poder Executivo vai adotar um projeto estabelecendo as determinantes para que alguém possa
ser convocado para exercer cargo no Poder Executivo.
Eu não sei o que houve, mas o projeto não veio.
A lei não foi apresentada. Podia ser por decreto; decreto também não apareceu. Sinceramente, não sei o
que aconteceu.
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Volto a repetir: a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, já tem; Corumbá e Dourados, em Mato Grosso
do Sul, também já têm; Severínia e Castilho, em São
Paulo, também já têm; Natal, capital do Rio Grande do
Norte, também já tem; Xanxerê, lá no interior de Santa
Catarina, também já tem. E, por parte do Governo Federal, absolutamente nada. Ceará, Maranhão, Bahia
e outros Estados, projetos semelhantes estão sendo
analisados.
A ficha limpa já é realidade no Governo de São
Paulo, já é realidade no Governo do Paraná, de Rondônia e do Piauí.
Percebemos, com essas iniciativas surgindo por
todo o País, que ficha limpa é um pressuposto necessário para participar democraticamente da vida eleitoral do País.
Cansado de esperar pelo Executivo – não sei
qual a decisão, o pensamento da Presidente; não ouvi
falar de que ela não tenha aceitado e tenha arquivado,
mas também não ouvi falar de alguma palavra positiva e incentivadora por parte de Sua Excelência –, por
isso, decidi entrar com o projeto de lei que entrei hoje,
no Senado Federal, para que os ditames da ficha limpa se tornem um argumento regular, ordinário para o
exercício da vida pública.
Eu tenho a convicção de que esta Casa vai votar, e
eu tenho a convicção de que a Presidente não vai vetar.
Reparem um número: 25.275 cargos a serem
afetados diretamente no Executivo: Presidência da
República, ministérios, autarquias, fundações, estatais
e agências reguladoras. Esses dados eu retirei da Portaria 1.992, de 30 de novembro de 2012 – Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Eu vi outro dia, Sr. Presidente, quando perdeu a
eleição o Presidente da França que buscava a reeleição,
e quando voltava ao poder o Partido Socialista – mudança de 180 graus no comando, na ideia, na fórmula
de governar –, era impressionantemente pequeno o
número de cargos disponíveis para serem demitidos e
escolhidos pelo novo Presidente do Partido Socialista.
Na França – como, diga-se de passagem, na
maioria dos países racionalmente organizados –, não
é essa bobeira geral: muda de partido, cai uma máquina governamental de milhares de cargos, e entram
milhares de cargos, muitos dos quais não sabem, não
entendem e não conhecem nada do que vão encontrar.
Nesses países, o que muda é o comando, é o diretor-geral, são os diretores. Quem muda é o cargo que
tem a responsabilidade, que dirige, que orienta, que
determina, mas não a burocracia geral.
No Brasil, muda tudo. Só na cúpula lá em cima,
25.275 cargos, uma lei lá atrás – não sei hoje quantos
cargos a mais para o Presidente nomear.
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A história tem nos mostrado que, muitas vezes, o
Presidente, o Governador do Estado termina nomeando
pessoas que lhes são levadas por alguém de partido
aliado ou coisa parecida sobre as quais ele, Presidente,
ou ele, Governador, tem um conhecimento superficial.
Nomeados, aparece a biografia, os erros, as condenações, os equívocos, fatos que determinam que alguém
não tinha nenhuma condição de ocupar aquela posição.
Muitas vezes, o governante, o presidente, o governador
têm autoridade, têm credibilidade, têm seriedade e têm
coragem de demitir imediatamente; outras vezes, isso
não acontece. E vão levando, vão levando.
Por isso, Sr. Presidente, este projeto, Creio que
passará pela Casa! Apesar de o Ministro e mais de
uma vez chefe da Controladoria-Geral da União Jorge
Hage ter se manifestado favoravelmente, dando o texto
do projeto – que o Correio Braziliense publicou na íntegra –, dizendo que logo, logo, ele sairia, a Presidente,
de acordo com o seu estilo, não respondeu nem “a”,
nem “b”, nem “c”, nem “d”, nem “sim”, nem “não”, nem
“não sei”. Não se sabe nada. Por isso, o meu projeto.
Está aqui, Presidente:
Projeto de Lei do Senado nº 213, de 2013
Acrescenta artigo à Lei nº 10.683, de maio
de 2003, que “Dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos Ministérios, e
dá outras providências” para instituir condições
para a assunção de cargos e funções do Poder Executivo
Aqui está. Entregarei cópia ao Líder do Governo
para que ele o faça chegar às mãos da Senhora Presidente da República.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
V. Exª me permite um aparte, Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Pois
não, com todo o prazer, querido Senador.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC)
– Acho que, quando vem V. Exª apresentar uma proposta dessas à Casa, ela, de antemão, tem uma força extraordinária não só aqui, mas no Brasil inteiro. V.
Exª tem, como se diz, um handicap, tem a origem das
caminhadas, das cruzadas. Eu me lembro, há muitos
anos, das campanhas das Mãos Limpas, que V. Exª
desenvolvia em função da Itália, etc., pelo País afora.
E agora, encabeçando uma proposta como essa, de
que no Brasil os cargos em comissão – de onde for,
das agências reguladoras, disso, daquilo – têm que
passar por uma… Têm que estar bem. Têm que estar
em dia. Têm que ser uma vitrine. Têm que ser uma
exposição. Têm que ser um livro aberto. Aliás, como
uma mercadoria em exposição em uma vitrine: têm
que estar abertos. Ninguém melhor que V. Exª para

796

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

trazer isso para nós começarmos uma cruzada em
conjunto. Acho que isso, naturalmente, deve receber o
apoio, deve receber o beneplácito da Casa. Inclusive,
não será vetada essa proposta. Eu acho que haverá
repercussão, haverá recepção dessa proposta aqui,
principalmente junto à opinião pública nacional, que
ajudará a conduzir essa proposta de V. Exª, para que
culmine numa cruzada linda, cruzada boa, saneadora,
moralizadora, por assim dizer. Quero cumprimentá-lo,
Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – V.
Exª pode estar feliz, porque Santa Catarina já adotou.
Lá, já foi adotado.
Vamos discutir nas comissões.
Vim a esta tribuna para discutir um projeto que
apareceu na Câmara dos Deputados. E o ex-Presidente
do Supremo Tribunal Federal, em manchete de página inteira, na primeira página de domingo do Correio
Braziliense – e eu noticiava aqui –, lamentava que já
estivesse havendo movimento tentando esvaziar o
projeto da Ficha Limpa, querendo fazer com que prefeitos que tiveram, em segunda instância, as contas
rejeitadas pudessem ser candidatos. Esse é o projeto
que está lá na Câmara.
Naquela matéria do Presidente do Supremo, o
Correio Braziliense voltou a tratar da questão do Poder Executivo.
Infelizmente, nesse caso, como em alguns outros, a gente não consegue penetrar no sentimento
da Presidente e saber, imaginar, prever o que ela pretende fazer. Sobre essa matéria, Sua Excelência não
disse uma palavra, nem “sim”, nem “não”, nem “talvez”,
nem “pode ser”. Silêncio absoluto. E não é uma matéria levantada pela oposição ou pelo Governo. É uma
matéria levantada pelo seu Ministro, o Ministro Hage,
especialista responsável por essa questão, que lhe entregou em mãos, e, pelo que o Ministro comunicou à
imprensa, a Presidenta gostou muito. Ela gostou tanto
que, até agora, não abriu a boca.
Está ali o Pedro I, meu colega do Senado, ilustre
e brilhante Senador pelo Mato Grosso. Nós dois estivemos com o Ministro, e S. Exª, que comigo estava lá,
lembra-se do entusiasmo com que o Ministro falou, do
otimismo com que o Ministro falou e da alegria com
que nós saímos do palácio ministerial.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sim, estávamos juntos, Senador Pedro Simon, Pedro o Único,
V. Exª. Estávamos juntos ao Ministro Hage, e vimos a
alegria dele. Só que essa alegria arrefeceu, diminuiu,
ninguém fala mais do tema. Espero que voltemos a
tratar desse tema.
(Soa a campainha.)
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O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – E esse
projeto na Câmara dos Deputados está querendo relativizar a decência, relativizar a honestidade, relativizar
o espírito republicano. Imagine: milhões de pessoas
assinaram o projeto de iniciativa popular; agora, estão querendo relativizá-lo. Como diria o Brizola, estão
querendo costear o alambrado, estão querendo correr do espírito republicano que está na Constituição.
Parabéns pela vossa fala. V. Exª é um farol aqui, para
que nós possamos sempre nos pautar pelos princípios
republicanos. Não o Farol de Alexandria, não aquele
farol, mas um farol da decência, um farol da ética.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Que
bom que V. Exª está aqui, porque V. Exª estava junto e
presenciou a alegria e o otimismo do Ministro, de ter
chegado a um projeto que...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
...diga-se de passagem, estava perfeito. (Fora do microfone.)
O tempo passou, o tempo passou e o tempo
passou, e a Presidente não falou. E já apareceram
equívocos nas nomeações feitas por S. Exª. E um dos
equívocos do Tribunal de Ética – ou Comissão de Ética, sei lá o quê – chamou a atenção e, ao que sei, a
pessoa até não foi nomeada.
Deve ser muito bom quando a gente é um Parlamentar e tem um diálogo maior e uma perspectiva
maior de debater e analisar com o Poder Executivo...
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Senador Pedro Simon, quero registrar
aqui a presença dos alunos do curso de Direito da
Universidade Luterana do Brasil – Ulbra. Sejam bem-vindos. (Palmas.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – De
onde? De onde?
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Alunos do curso de Direito da Universidade
Luterana do Brasil – Ulbra, do Município de Gravataí,
no Rio Grande do Sul, seu Estado. (Palmas.)
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Sejam
bem-vindos! (Palmas.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Gravataí tem várias fábricas de desenvolvimento e tem tido
um crescimento que impressiona o Brasil.
Meus cumprimentos.
Não é que eu queira ser vaidoso, mas nota-se
que são gaúchos, não são? (Palmas.)
Vamos ver o que a Presidenta vai responder...
(Interrupção do som.)
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu
ouvi o pronunciamento do companheiro Aécio. (Fora
do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Dois minutos para V. Exª concluir.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Não sei se V. Exª assistiu a seu pronunciamento em
um debate na televisão que, para mim, é dos mais difíceis, porque o que interpreta tem a competência de
brincar ou falar sério como bem quer. Lá pelas tantas,
ele perguntou se V. Exª teria o apoio do ex-Governador
Serra, e o indagou: “V. Exª terá o apoio do Governador
Serra? Deixe para responder depois do intervalo.” Aí,
meu amigo Aécio respondeu: “Que bom! Assim, enquanto se fizer o intervalo, telefonarei para ele e ouvir
o que ele vai dizer.”
Mas V. Exª tem sido muito feliz quando fala com
a Presidente e pergunta a ela aquilo que a gente quer
saber...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...
aquilo que é importante saber.
Eu sou fã da Presidenta Dilma e tenho minhas
restrições ao Presidente Lula. Mas uma coisa o Lula
tem que a Dilma não tem: o Lula conversa, o Lula
responde, o Lula presta atenção. A D. Dilma parece a
dona da verdade.
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Senador.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Falar, conversar é a coisa mais difícil que tem. E olha
que nós estamos em um ano eleitoral.
V. Exª está se saindo bem. Sinceramente, a tomada foi altamente positiva.
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Agradeço, mais uma vez, a V. Exª. V. Exª sabe que o destino
já nos uniu. Para muita honra minha, nos momentos
mais emocionantes e...
(Soa a campainha.)
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – ...
construtivos de que participei, (Fora do microfone.) a
presença sempre clara, firme, coerente e corajosa de
V. Exª era permanente. Sobretudo nos momentos ao
lado de Tancredo, de Ulysses e de tantos outros, V.
Exª ajudou a que o Brasil tivesse como legado hoje a
democracia, as instituições fortalecidas, a liberdade de
imprensa. E sabe V. Exª, um Parlamentar experiente
e um dos mais respeitados que este País já teve, que
o nosso papel de oposição é estar permanentemente
vigilantes. Nós sempre exercemos essa nossa oposição
de forma responsável. Jamais, Senador Pedro Simon,
confundimos os interesses do País com interesses de
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governo, por mais que setores do governo tenham dificuldade, em determinados momentos, de compreender onde termina o governo e começa o País. Poucos
dias atrás, o Brasil todo foi inundado por um conjunto
desencontrado de informações a partir de uma ação,
nas palavras do Ministro da Justiça, coordenada; nas
palavras da Presidente da República, desumana; nas
palavras do Presidente do PT, já um terrorismo eleitoral, se não me foge exatamente a expressão. E nós,
surpresos com as afirmativas, sempre muito velozes,
muito céleres, buscamos tentar entender o que havia
acontecido. Não tivemos a felicidade de obter as informações.
Mas mais uma vez, Senador Pedro Simon, a imprensa o fez. O jornal Folha de S.Paulo demonstrou
que aquela ação descoordenada que levou à aflição,
ao desespero milhares de famílias brasileiras havia
ocorrido, se não na sua totalidade, em parte, por uma
decisão da Caixa Econômica Federal.
(Soa a campainha.)
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Todos
nós, como diz a Presidente da República, somos humanos e podemos errar. Mas eu considero, Sr. Presidente, que haja ainda um hiato. Há ainda algo faltando
em toda essa equação. Errar é humano? É. O fato de
a Caixa Econômica ter se equivocado ao liberar os
pagamentos todos eles numa só data já era motivo de
uma repreensão. Mas o que me pareceu mais grave
foi que uma das principais instituições do País – tive o
privilégio, Senador Pedro Simon, de ser diretor da Caixa Econômica Federal, me julgo hoje um economiário,
é como os servidores da Caixa se intitulam, tenho um
respeito enorme pela instituição –, a Caixa Econômica Federal, mentiu aos brasileiros durante toda uma
semana. A questão que fica, Sr. Presidente, é que a
Presidente da República, célere, rápida ao condenar
aquela atitude como algo desumano, deve sim um pedido de desculpas à população brasileira. Desculpar-se
não é se humilhar, ao contrário...
(Interrupção do som.)
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Àquelas
milhares de famílias de brasileiros e de brasileiras que
viveram aquele momento de pavor, acho que o termo
era esse, seria algo que dignificaria a Presidência da
República. De forma escamoteada, um pouco envergonhada, o presidente da Caixa fez isso. Considero
muito pouco. Acho, sim, que a Presidente da República
deveria vir – talvez até em cadeia nacional de rádio e
televisão, que ela tem usado também de forma muito
permanente – se desculpar pelo descontrole do seu
Governo, que não fica apenas nessa área. Eu não vou
aqui, obviamente, adentrar todo o pronunciamento de
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V. Exª, mas ao falar da Presidente – e falo com o respeito que tenho pela mulher, pela cidadã, pela democrata – quero dizer que falta ainda, e nós da oposição
aguardamos, um pedido de desculpa, se não à oposição, que foi atacada levianamente por uma ministra
de Estado, como se tivesse orquestrado aquele ato de
crueldade, nas palavras da Presidente da República,
que a peça às parcelas dos beneficiários do Bolsa Família que sofreram aqueles constrangimentos há duas
semanas, Sr. Presidente, Sr. Senador.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – V.
Exª falando, independentemente da minha vontade, eu
estava com meu pensamento 25 anos atrás, me lembrando de quando o Dr. Tancredo estava organizando
seu ministério, e V. Exª, um guri, secretário particular do
Dr. Tancredo, ajudava a colocar os nomes nos devidos
lugares, e coordenava as recepções que o Tancredo
teria. Não me esqueço.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – A
pessoa chegou para o Dr. Tancredo e disse: “Ah, Dr.
Tancredo, eu já estou quite; eu já falei com aquele rapazinho. É seu filho?” E o Dr. Tancredo chega e responde: “Quem dera fosse meu filho, infelizmente já é
meu neto.” “Ele me disse que eu tenho muitas probabilidades de ser o futuro ministro.” E o Dr. Tancredo
responde: “Se ele disse, fique otimista, porque ele
entende e tem muita força.”
V. Exª – eu me lembro do papel excepcional que,
V. Exª, levado pelas circunstâncias, desempenhava –;
e, já àquela altura, na coordenação daquela Frente
enorme que reunia principalmente nós, o MDB, com
os que vinham da Arena.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Fora
do microfone.) – Acompanhei aquela cerimônia de
posse do Dr. Tancredo do lado de fora.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Senador Pedro Simon, mais um minuto para V.
Exª para concluir, porque há vários oradores inscritos.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Não é nada contra o Dr. Tancredo, não é? Porque estou falando dele e V. Exª está me tirando daqui, não é
por causa disso. Eu comecei a falar no Dr. Tancredo
e V. Exª me avisa para sair da tribuna. Pode parecer
a alguém que está assistindo que V. Exª tem alguma
coisa contra. Não tem, não é? Eu sabia que não tinha.
Mas eu digo, eu me lembro do que foi, para nós
todos, aquela noite e, principalmente, para o neto do
Tancredo. Mas uma coisa eu garanto: V. Exª deve ter
aprendido muito naqueles dois meses, porque V. Exª
começou no início e terminou pronto, o governinho
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estava pronto. Eu tenho, porque V. Exª e o Chefe da
Casa Civil me providenciaram, a minha folha onde eu
era nomeado Ministro da Agricultura pelo Presidente
Tancredo Neves.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Está
lá na parede do meu gabinete. V. Exª já tem essa... (Fora
do microfone.) Se ganhar, é só executar, aperfeiçoando,
se for necessário, aquilo que já fez. Um abraço a V. Exª
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Convidamos para fazer uso da palavra o
Senador José Agripino, pela Liderança do Democratas.
V. Exª tem 20 minutos para fazer o seu pronunciamento na tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Antes de mais nada.
A Presidência designa:
– como membro titular, o Senador Gim, em
substituição ao Senador Antônio Carlos Rodrigues, que passa a ocupar a suplência, para
integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 615, de 2013,
conforme o Ofício nº 126, de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força no
Senado Federal; e
– como membro suplente, o Senador Aloysio
Nunes Ferreira, em substituição ao Senador
Alvaro Dias, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 615, de 2013, conforme o Ofício nº
138, de 2013, da Liderança do PSDB do Senado Federal.
Os Ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 126/2013-BLUFOR
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos dirijo-me a
Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco Parlamentar
União e Força, o Senador Gim, como membro Titular,
em substituição ao nobre Senador Antônio Carlos
Rodrigues, que passará a ocupar vaga de Suplente
para integrar a Comissão Mista destinada a apreciar
a Medida Provisória nº 615, de 2013, que “Autoriza o
pagamento de subvenção econômica aos produtores
da safra 2011/2012 de cana de açúcar e de etanol
da região Nordeste e o financiamento da renovação
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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 a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força-PTB/PR/PSC.
Ofício nº 138/13-GLPSDB
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Aloysio
Nunes Ferreira, para integrar, como Suplente, a Comissão Mista destinada a examinar a Medida Provisória nº
615 de 2013, em substituição ao Senador Álvaro Dias.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, toda vez em que um Presidente
da República vai ao Estado da gente há razões para
registro, às vezes para agradecimento, às vezes para
comentários. A Presidenta da República esteve ontem,
Senador Pedro Taques, em Natal para o anúncio de
obras que o meu Estado havia solicitado. Sua Excelência anunciou e esteve lá para entregar motoniveladoras, pás carregadeiras, retroescavadeiras a prefeituras
municipais. Eu, como potiguar, agradeço tudo o que
chega ao meu Estado.
Hoje, ao voltar para o meu gabinete, por volta
de 13 horas, encontrei três prefeitos que estavam presentes à solenidade em que Sua Excelência anunciou
benefícios, entregou as chaves das pás carregadeiras,
das motoniveladoras e das retroescavadeiras, que me
fizeram um comentário que acho importante aqui trazer
– Senador Armando Monteiro, que é pernambucano,
que vive o clima de seca, como o Senador Humberto Costa – pelo fato de nós, nordestinos, da Paraíba,
do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Pernambuco,
estarmos vivendo uma quadra de muita dificuldade.
Sua Excelência entregou pás carregadeiras, motoniveladoras e retroescavadeiras, entregando as chaves
individualmente a cada prefeito. Os prefeitos, três deles, de Municípios pequenos, todos com menos de dez
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mil habitantes, comentaram comigo a presença de S.
Exª a Presidente da República, ontem, em Natal, e me
faziam um comentário; agradecidos, sim, mas fizeram
um comentário.
Diziam eles: “Os nossos Municípios estão hoje
passando sede, fome, necessidade, e nós recebemos, e
agradecemos, os equipamentos, que, é verdade, ativam
a economia de São Paulo, onde são fabricadas as pás
carregadeiras, as motoniveladores e as retroescavadeiras, e que poderão servir, eventualmente, em nossos
Municípios. Mas, para a operação dessas máquinas,
que são máquinas caras, vamos ter dificuldade. O salário de um secretário municipal é x reais. Para colocar
uma motoniveladora para funcionar, vou ter que contratar um profissional, que não é fácil encontrar e que
tem que ser bem remunerado, o que equivale quase
que a um salário de secretário municipal. Para fazer
funcionar a pá carregadeira, igualmente, vou ter que
gastar bastante combustível, porque é uma máquina
potente, e o meu Município está carente de recursos
próprios até para isso. Para colocar a retroescavadeira,
que pode ser útil ao meu Município, vou ter que gastar
dinheiro com o operador da máquina, vou ter que gastar dinheiro com o combustível e vou ter, a exemplo do
que vai acontecer com a motoniveladora, que comprar
as lâminas de reposição – quanto mais escava, mais
gasta a lâmina, que custa caro –, e o meu Município
está carente hoje de água.”
Aí, me diziam os três, me diziam os três prefeitos
– nenhum deles é do meu Partido, o Democratas, nenhum dos três –, Senador Jayme Campos: “Ah, se eu
pudesse vender as máquinas que foram doadas! Nós
formaríamos um consórcio de nove Municípios e, com
o dinheiro da venda dessas máquinas, compraríamos
perfuratrizes, para perfurar poço, para buscar aquilo
que nos falta neste momento, que é água, para hoje,
para amanhã e para sempre.”
Eu caí das nuvens, Senador Armando, eu caí
das nuvens. Veja o raciocínio deles. Eles estão aqui
para contar a história: “Ah, se nós pudéssemos vender! Venderíamos e, com o apurado, compraríamos,
em consórcio, uma perfuratriz para perfurar aquilo que
nos falta, que é água, num momento de aflição.”
Aquilo me trouxe a reflexão de uma ação que
é merecedora de agradecimento. É claro que, como
potiguar, o que chegar lá eu agradeço, mas a prioridade do momento não era aquilo. Aí eu disse a eles,
Senador Humberto, disse aos três... Senador Casildo,
V. Exª estava na reunião da CAE hoje de manhã e votou; Senador Armando estava na CAE hoje de manhã
e votou; Senador Pedro Taques estava na CAE hoje
pela manhã e votou; a Senadora Ana Amélia estava na
CAE e votou; infelizmente o Senador Humberto Costa
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não estava presente nem o Senador Antonio Carlos
Valadares, mas o Senador Jayme Campos estava lá
e votou. E eu disse a eles...
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Eu estava em outra comissão, Senador Líder.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – E
eu disse a eles: “É importante registrar, se é que vocês não puderam assistir, que acabamos de aprovar,
na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto do
Senador Vital do Rêgo, aprovado naquela Comissão
por Senadores do PMDB, do PSDB, do Democratas,
do PR, do PDT, do PP, por unanimidade.” Todos os
presentes votaram a favor de um projeto do Senador
Vital do Rêgo que, por iniciativa legislativa, vai – este,
sim – levar um lenitivo importantíssimo para aqueles
que estão passando grande necessidade no Nordeste:
anistia dos débitos do crédito rural.
No encaminhamento ao relatório do Senador
Aloysio Nunes Ferreira, que fez um relato muito benfeito, substantivo, bem argumentado, coloquei um reforço de argumento, dizendo que a Presidenta Dilma
havia estado na África recentemente e havia anunciado o perdão da dívida de mais de US$850 milhões
para 12 países africanos, 12 países que, nos últimos
cinco anos, haviam crescido a uma média de 5,5% no
seu PIB, muito mais do que a média de crescimento
do PIB do Brasil e muito mais do que a do Nordeste,
e que mesmo assim haviam tido US$850 milhões de
perdão da dívida.
Citei mais, falando de uma matéria publicada
pela revista Veja em que era citado que, por exemplo,
na Guiné Equatorial, um dos países cuja dívida havia
sido perdoada, o governante colecionava carros de
luxo, tinha não sei quantos Rolls-Royce, não sei quantos Bentley, não sei quantas Ferraris, não sei quantos
Porsches e por aí ia e que, mesmo assim, sendo ele
governante daquele país, havia sido perdoada a dívida.
Como se perdoa a dívida de países africanos e
se pode negar o perdão da dívida de nordestinos, de
tomadores de crédito nordestinos que não pagam porque não têm como pagar? E o Congresso havia feito
a sua parte. Aquilo que era a razão de angústia de
milhares de nordestinos, o Congresso, pelo Senado,
havia aprovado, em caráter terminativo, na Comissão
de Assuntos Econômicos, na manhã de hoje, e haveria
de mandar para a Câmara, que eu tenho certeza que
votará rapidamente: o perdão das dívidas dos pequenos e médios produtores rurais até 2001.
De 2001 para frente, os pequenos e os médios
terão a repactuação escalonada de suas dívidas: até
R$35 mil serão perdoados; de R$35 mil até R$100 mil,
rebates de mais ou menos 80%, com 20 anos para
pagar. Aí, sim, dá-se a chance de as pessoas que
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têm alguma coisa para apurar no futuro pagarem as
dívidas de 2001 para frente, sendo pequeno ou médio empresário rural. E, nos anos para trás, aqueles
que não pagaram e que estão impedidos de levantar
qualquer tipo de financiamento tiveram, por uma ação
legislativa votada por unanimidade numa comissão
do Senado por partidos de Governo e de oposição, o
perdão de suas dívidas.
Se o Governo pode perdoar as dívidas de países africanos num valor assemelhado ao que devem
os pequenos produtores rurais, por que o Congresso
não faz o mesmo que fez com os africanos com os
nordestinos inadimplentes?
E é claro que, por isso...
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador José Agripino, V. Exª me concede um
aparte?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – É
claro que sim. Já ouço V. Exª.
É evidente que tem que fazer. E assim o fez,
votando por unanimidade essa matéria e garantindo
o perdão da dívida, que – esta, sim – é uma grande
notícia para todos os prefeitos da Região Nordeste
que vão levar para os seus pequenos agricultores e
pecuaristas uma ação da classe política voltada para
a sua sobrevivência.
Ouço, com muito prazer, o Senador Antonio Carlos Valadares, do valoroso Estado de Sergipe.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB
– SE) – Senador José Agripino, eu acompanho o trabalho de V. Exª há muitos anos nesta Casa e sempre
posso destacar, por um dever de justiça, que quando
se trata da defesa dos interesses do Nordeste, dos
seus agricultores, V. Exª sempre esteve na linha de
frente, seja no governo Fernando Henrique Cardoso,
seja na oposição, como agora, no Governo de Lula e
no da Presidenta Dilma. Mas eu gostaria de dizer a
V. Exª, também por um dever de justiça, que hoje eu
compareci a uma solenidade, no Palácio do Planalto,
quando a Presidenta Dilma e o Ministro da Agricultura anunciaram o novo Plano Safra 2013/2014. E, na
ocasião, ela anunciou e fez questão de enfatizar que,
principalmente agora, depois dessa seca clamorosa
por que nós passamos, nós que somos nordestinos,
algumas medidas serão direcionadas aos pequenos
e médios agricultores da Região Nordeste, como: 1)
suspensão das execuções das dívidas contratadas junto ao Banco do Nordeste e aos demais bancos, com
a suspensão dos prazos processuais até dezembro
de 2014 – isso é importante, porque o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste estão tomando terras dos
agricultores que não pagaram as suas dívidas, e ela
vai mandar suspender essa ação através de uma de-
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cisão a ser anunciada na próxima semana –; 2) concessão de um desconto de até 85% para a liquidação
de operações de crédito rural contratadas até 2006,
com valor final de até R$35 mil – 85% de desconto –;
3) composição de dívidas contratadas até 2006, cujo
valor original era de até R$200 mil, em até dez anos,
com taxas de juros e recursos do Fundo Constitucional
do Nordeste; 4) renegociação das operações contratadas a partir de 2007 e que estavam inadimplentes em
2001, em até dez anos, com três anos de carência. São
medidas que ela anunciou hoje e que serão tomadas
no decorrer da próxima semana. É significante dizer
que vai ser um alento, sem dúvida alguma, para os
nordestinos a medida provisória que ela vier a baixar
nesse sentido, contrapondo-se a esse sofrimento por
que passam os devedores do Banco do Nordeste, do
Banco do Brasil na nossa região, alguns dos quais já
perderam até as suas terras, e outros estão ameaçados de perderem o lugar onde vivem, onde plantam
para a sobrevivência de suas famílias. Será uma atitude, do ponto de vista econômico, essencial, porque
o produtor continuará não só produzindo, trabalhando
na sua terra, como também vivendo para o trabalho de
sobrevivência de suas famílias. Por outro lado, acho
que V. Exª tocou num ponto importante: por exemplo,
a compra de máquinas perfuratrizes para a abertura de poços artesianos na nossa Região Nordeste.
Isso é fundamental. Inclusive eu estive recentemente
em uma solenidade em que estava presente a nossa
Governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba, e o
Ministro da Integração. Ali foi anunciado que o Ministério da Integração daria – se não me engano – a 15
Estados da Federação três máquinas perfuratrizes:
duas com capacidade para perfurar até 250 metros
de profundidade e uma com capacidade de perfuração
até 500 metros de profundidade. Essas três máquinas
perfuratrizes custarão aos cofres públicos – já foram
licitadas essas máquinas – R$10 milhões. Então, não
é qualquer Município pequeno, mesmo em consórcio,
que vai poder comprar essa máquina e os seus implementos, que são três caminhões para transportar
a máquina perfuratriz, transportar combustível e assim
sucessivamente. Quer dizer, há um complexo porque
não basta apenas a máquina perfuratriz. É necessário
um complexo de apoio para que essa máquina venha a
se instalar num determinado Município e venha a fazer
a perfuração. Seria, a meu ver, inadequado, do ponto
de vista econômico, e impossível, do ponto de vista
econômico-financeiro, Municípios pequenos manterem
máquinas desse tipo, mas considero também que há
máquinas com capacidade menor. Quem sabe um consórcio, como V. Exª disse, poderia resolver a perfuração
de pequenos poços com profundidades menores. Mas,
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para resolver mesmo a questão da água potável, de
qualidade, de potabilidade adequada e sem o perigo
de contaminação, a perfuração ideal seria nesta profundidade de 200m a 250m, o que evitaria, sem dúvida
alguma, contaminação e doenças infectocontagiosas
para a população. Portanto, eu quero concordar, em
parte, com o pronunciamento de V. Exª, mas também
fazendo justiça, justiça à Presidenta, que anunciou
medidas por que nós estávamos lutando há tempos.
Inclusive o nosso Senador Presidente da Comissão
de Justiça, Vital do Rêgo, apresentou um projeto mais
ou menos voltado para essa situação a que V. Exª se
refere, na defesa dos pequenos produtores, dispensando as dívidas que estão sendo motivo de preocupação há muitos anos. Agradeço a V. Exª a paciência
de ter me ouvido. Acompanharei com muito interesse
as palavras de V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Senador Valadares, o aparte de V. Exª talvez tenha sido
mais longo do que o meu próprio discurso. (Risos.)
Mas eu agradeço, porque V. Exª levanta alguns
pontos e diz que concorda com a minha manifestação, não por inteiro, em parte. E eu espero que os argumentos que vou colocar a V. Exª façam com que V.
Exª concorde por inteiro com as minhas colocações.
Primeiro, veja a coincidência. V. Exª sabe quantas
medidas provisórias tramitaram pela Câmara e pelo
Senado, buscando a anistia dos débitos até 2001, e
nunca, nunca, o Governo concordou com o fato, e a
discussão levava sempre a indefinições? Dezesseis,
dezesseis medidas provisórias!
Hoje, aprovou-se um projeto de lei do Senador
Vital do Rêgo, e, coincidentemente, o Governo anuncia, não aquilo que o projeto de S. Exª propõe, que é a
anistia, a Presidente da República anuncia a suspensão
do sequestro. Não significa anistia, significa dizer que
o nordestino, pelo menos por um tempinho, vai poder
dormir sem esperar que um agente da Justiça, um estafeta, chegue à porta da casa dele com um mandado
de pedido de entrega da terra dada como aval, como
garantia, como penhora daquilo. Então, 16 medidas
provisórias discutidas, uma a uma, sem conclusão.
Hoje, a Presidente anuncia o fim do sequestro, o
fim do estafeta da Justiça na porta da casa do pequeno
produtor para tomar a terra dele. Ele pode dormir. Com
o projeto que nós aprovamos, ele pode mais do que
dormir; ele pode ficar tranquilo, porque aquilo que foi
feito para os africanos o Governo está fazendo para o
pequeno proprietário rural do Nordeste.
Segundo ponto. Fico feliz da vida, Senador Valadares, felicíssimo, pelo fato de V. Exª ter relatado os
fatos que relatou, porque me dão a meia convicção,
Senador Vital, de que o projeto...
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(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – ...
de V. Exª, pela unanimidade dos membros da Comissão
de Assuntos Econômicos, não vai ser vetado. Porque,
se a Presidente anunciou uma sequência de fatos assemelhados no tempo, a negociação proposta...
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador, 85% de desconto já chega perto dos
100% do Vital do Rêgo.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Um
instante só. O tempo todo aquilo que V. Exª propôs,
rebate de 80% a 85%, é mais ou menos coincidente
com aquilo que a Presidente teria anunciado.
Ótimo! Não vai haver veto. Ficamos todos felizes
com a perspectiva do não veto. Agora, resolvemos com
o projeto de V. Exª, Senador Vital, em definitivo. Há o
perdão da dívida. Não há apenas o cancelamento da
viagem do estafeta da Justiça atrás de tomar a terra
dada em penhora ao pequeno produtor rural.
Finalmente o projeto de V. Exª bota um fim ao
que 16 medidas provisórias nunca conseguiram: chegar a uma conclusão, a que chega, por coincidência,
hoje, no anúncio da Presidente no Palácio do Planalto.
Bela coincidência! Mas antes tarde do que nunca. E nós trabalhamos para aprovar no Plenário da
Comissão de Assuntos Econômicos o que é o certo.
Eu não troco o certo pelo duvidoso. O duvidoso
é o que estava em andamento; o certo é o que nós
votamos.
De modo que eu quero, com essa manifestação,
dizer ao Plenário que quando os prefeitos falaram que
“se pudessem vender as máquinas venderiam”, não
é que eu esteja esnobando a doação das máquinas
feitas pela Presidente da República a prefeitos de Municípios pequenos...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – ... de
meu Estado, é que essas máquinas têm uma operação
onerosa, cara, que os Municípios talvez não tenham
condição de suportar. E eles, traduzindo na sua caboclice, traduzindo a vontade e o interesse, diziam: “se eu
pudesse vender, eu venderia e juntava o dinheiro para
nove Municípios fazerem um consórcio e comprarem
uma perfuratriz ou duas para, aí sim, buscar água”.
Se o Governo já fez uma licitação e prometeu
aos Estados – e não me consta que tenha chegado
ainda ao meu Estado nenhuma perfuratriz, e tomara
que chegue –, nós nos antecipamos; nós nos antecipamos com a manifestação que trazemos ao Plenário
para o conhecimento da República, do País.
Eu acho, Senador Valadares, que V. Exª, que é
um bom nordestino, que é um defensor das causas
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da sua região, que também é a minha região, colocou
alguns fatos, alguns anúncios que me trazem muita
alegria porque me trazem, fundamentalmente, a mim
e, tenho certeza...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – ...
a convicção de que o projeto que foi votado hoje de
manhã não vai ser vetado. Porque, não por completo,
mas ele se assemelha, de certa forma, ao que nunca
aconteceu, nunca tinha acontecido até agora, mas
aconteceu. E, se aconteceu, se a Presidente, antes
tarde do que nunca, anuncia coisas parecidas, é porque não pretende vetar o que o Senado Federal aprovou hoje de manhã.
Obrigado a V. Exª pela tolerância do tempo e pela
compreensão.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência designa:
– como membros titulares, os Deputados Odair
Cunha e Vanderlei Siraque, em substituição aos Deputados José Guimarães e Valmir Assunção e, como
membros suplentes, os Deputados Fernando Marroni
e Francisco Chagas, em substituição aos Deputados
Sibá Machado e Luiz Couto, respectivamente, para
integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 613, de 2013, conforme
o Ofício nº 497, de 2013, da Liderança do PT na Câmara dos Deputados;
– como membros titulares, as Deputadas Dalva
Figueiredo e Luciana Santos, em substituição aos Deputados José Guimarães e Valmir Assunção e, como
membros suplentes, os Deputados Artur Bruno e Margarida Salomão, em substituição aos Deputados Sibá
Machado e Luiz Couto, respectivamente, para integrar a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 614, de 2013, conforme os Ofícios nºs
498 e 499, de 2013, da Liderança do PT na Câmara
dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 497/GAB/Lid/PT
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência,
para indicar como membros titulares os Deputados
Odair Cunha (PT – MG) e Vanderlei Siraque (PT – SP)
em substituição aos Deputados José Guimarães (PT
– CE) e Valmir Assunção (PT – BA) e como membros
suplentes os Deputados Fernando Marroni (PT – RS)
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e Francisco Chagas (PT – SP) em substituição aos
Deputados Sibá Machado (PT – AC) e Luiz Couto (PT
– PB) respectivamente para a Comissão Mista destinada a analisar a MP nº 613/13, que “Institui crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins na venda de álcool, inclusive para fins carburantes; altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004,
e a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, para
dispor sobre incidência das referidas contribuições na
importação e sobre a receita decorrente da venda no
mercado interno de insumos da indústria química nacional que especifica, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães,
PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.
Of. nº 498/GAB-LidPT
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar como Membro Titular a Deputada Dalva
Figueiredo (PT/AP) em substituição ao Deputado José
Guimarães (PT/CE) e como Membros Suplentes os
(as) Deputados (as) Artur Bruno (PT/CE) e Margarida Salomão (PT/MG) em substituição aos Deputados
Sibá Machado (PT/AC) e Luiz Couto (PT/PB) respectivamente, para a Comissão Mista destinada a analisar
a MP nº 614/13, que “altera a Lei nº 12.772, de 28 de
dezembro de 2012, que dispõe sobre a estruturação
do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal;
altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, e dá
outras providências.”
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães
– PT/CE Líder da Bancada na Câmara.
Of. nº 499/GAB-LidPT
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência,
para indicar como Membro Titular a Deputada Luciana Santos (PCdoB/PE) em substituição ao Deputado
Valmir Assunção (PT/BA), para a Comissão Mista
destinada a analisar a MP nº 614/13, que “altera a Lei
nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe
sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos
de Magistério Federal; altera a Lei nº 11.526, de 4 de
outubro de 2007, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Com a palavra, o Senador Humberto
Costa, por 20 minutos, na forma regimental.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
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dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes
da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, hoje
venho a esta tribuna para falar do maior programa de
redução da pobreza da história deste País. Eu me refiro ao Bolsa Família, que, nos últimos dias, voltou a
ser objeto de críticas e de questionamentos, inclusive
por políticos do Nordeste, uma das regiões mais beneficiadas pelo programa.
Falo aqui não somente para responder a esses
críticos, mas também para me dirigir à população brasileira, inclusive aos cidadãos e cidadãs que conhecem
de perto o programa, aqueles que puderam ser reintegrados à sociedade, e, com isso, tiveram ou estão
tendo a oportunidade de lutar, com maior dignidade,
por uma vida melhor, incomparavelmente com mais
chances do que tinham quando eram marginalizados.
É lamentável que, depois de tantos dados e exemplos de sucesso, um programa reconhecido nacionalmente e internacionalmente seja atacado; e, junto
com ele, muitos beneficiários, vistos como pessoas
acomodadas, que desejam passar toda a vida à custa
das benesses públicas. Que argumentos são esses?
Ao bom político e homem público são necessárias
sensibilidade social e compreensão da importância de
programas de inclusão social, num país que historicamente sempre teve percentuais elevados de pobreza
e de desigualdade.
Segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que trata do empreendedorismo,
o auxílio financeiro do Bolsa Família não desestimula
os favorecidos a buscar emprego ou a se tornar empreendedores. A publicação Radar, do Ipea, mostrou
que 38% dos chefes de família elegíveis para o Bolsa
Família trabalham por conta própria. Os empreendedores que pertencem ao cadastro do programa estão
concentrados na Região Nordeste (41%); depois estão
mais presentes no Sudeste (32%), seguidos do Norte
(10%), Sul (10%) e Centro-Oeste (8%).
Dados do Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome mostram que 1,69 milhão de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família deixaram espontaneamente o programa, declarando que a renda
já tinha ultrapassado o limite de R$140,00 por pessoa.
Isso representa 12% do total de 13,8 milhões de famílias atendidas. Esses dados abrangem o período entre
outubro de 2003 e fevereiro de 2013, ou seja, todo o
período do programa.
Além dessas famílias que declararam espontaneamente terem ultrapassado o limite de renda para
recebimento do benefício, a fiscalização excluiu 483
mil beneficiados flagrados com renda superior àquela
permitida pelo programa.
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O Bolsa Família está inserido numa estratégia
maior que inclui portas de saída para aqueles beneficiados que puderam prosperar, deixando a situação
de miséria ou pobreza em que se encontravam.
Parte do Plano Brasil Sem Miséria, voltado para
os 16 milhões de brasileiros com renda familiar per
capita inferior a R$70,00 por mês, o Bolsa Família
tem três eixos principais: transferência de renda, condicionalidades e ações e programas complementares.
A transferência de renda resgata o cidadão marginalizado da extrema pobreza, dando um alívio imediato
e maiores condições de inclusão social. As condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos
nas áreas de educação, saúde e assistência social.
As ações e programas complementares, por sua vez,
permitem que os beneficiários superem a atual situação em que se encontram e que possam prosperar.
Trata-se, portanto, de um plano articulado, com
repercussão em outras áreas importantes, como na
saúde e na educação, com resultados que já podem
ser colhidos. Por exemplo, os estudantes das famílias
inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que recebem
o Bolsa Família têm chances 11% menores de repetir
o ano do que aqueles cadastrados não contemplados
pelo programa. É o que demonstram pesquisadores do
Ipea, que cruzaram dados de três bases administrativas:
o CadÚnico, o Projeto Frequência e o Censo Escolar.
Além dos melhores índices de aprovação, o Ministério da Educação observou que a exigência da frequência às aulas por parte do Bolsa Família faz diferença
também na redução do abandono escolar, evitando a
evasão dos estudantes da rede pública.
Os indicadores de abandono escolar no ensino
fundamental são de 3,6% entre os beneficiários do Bolsa Família contra 4,8% da média nacional. No ensino
médio, 7,2% dos contemplados do programa deixam
a escola, frente a 14,3% da média nacional.
Os resultados positivos também foram verificados na saúde. Estudo publicado na conceituada revista
inglesa The Lancet mostra que, entre 2004 e 2009, o
Programa contribuiu para a queda de 17% na mortalidade infantil entre crianças menores de 5 anos.
O estudo apontou impacto ainda maior da ação
do Bolsa Família quando a causa da mortalidade está
relacionada à segurança alimentar. Isso porque o programa foi responsável direto pela diminuição de 65%
das mortes causadas por desnutrição e 53% dos óbitos causados por diarreia.
Essa pesquisa, realizada em 2.853 Municípios
brasileiros, coordenada pelo Sr. Maurício Lima Barreto,
coordenador do Instituto Nacional de Ciência, Inovação
e Tecnologia em Saúde da Bahia, e envolveu outros
pesquisadores brasileiros.
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O impacto do Bolsa Família na economia também
já foi verificado e amplamente divulgado, com a melhoria
de renda e de consumo da população brasileira. Nesse
período de estiagem do Nordeste, foi fundamental para
garantir as necessidades mínimas de sobrevivência da
população, reduzindo os saques assistidos em outros
períodos de seca da história do Nordeste.
A própria Organização Internacional do Trabalho
declarou, em seu Informe Mundial sobre o Trabalho Infantil, a importância do Bolsa Família para a redução
do trabalho infantil no nosso País. De acordo com o
informe, o Bolsa Família reduziu em 8,7% a quantidade de crianças trabalhando no campo e em 2,5%, na
área urbana, desde a sua criação. E não só a OIT, mas
diversas outras entidades internacionais reconhecem
a importância do programa. Cito aqui a Organização
das Nações Unidas (ONU), o Banco Mundial e o Banco Monetário Internacional.
A experiência brasileira também foi adotada no
México, na Venezuela, na Bolívia, no Peru, no Equador
e em outros países da América Latina. Recomendado
pela ONU, o programa inspirou iniciativas na África do
Sul, em Gana, no Egito, na Turquia, no Paquistão, em
Bangladesh e na Indonésia.
É, portanto, caros Senadores, caras Senadoras,
de se estranhar ou, pelo menos, lamentar as críticas
lançadas contra o Bolsa Família. Mas os brasileiros
sabem dos avanços obtidos com o programa e da importância dele para mudarmos a situação de pobreza
historicamente cultivada neste País.
Por isso é que nos estranha que alguns dos próceres mais importantes da oposição ergam as suas
vozes para criticar o programa e para dizerem que
nós precisamos apontar saídas produtivas para os
membros do Bolsa Família, quando isso já acontece.
Ouvi alguns nordestinos, inclusive, dizerem que nós
não queremos ter a geração, hoje, dos integrantes do
Bolsa Família, dos pais do Bolsa Família e dos avós
do Bolsa Família. É lógico que isso não vai acontecer.
É um dado concreto da realidade que aqueles que
conseguem emergir socialmente jamais vão dar um
passo atrás.
Na verdade, esse é um programa que contribuiu
e contribui decisivamente para que milhões de pessoas
possam sair da pobreza. Lógico que não foi apenas o
Bolsa Família, mas o Bolsa Família, conjugado com a
geração de empregos, com o aumento da renda, com
o aumento de salários, com a recuperação do valor do
salário mínimo, produziu uma profunda mudança social em nosso Brasil. Por isso é que não temos e pedir
desculpas a ninguém. A Presidenta Dilma não tem de
pedir desculpas a ninguém e por nada relativo ao Bolsa Família, a não ser que vá pedir desculpas por ter o
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Bolsa Família contribuído para tirar milhões de pessoas da condição de miséria absoluta, a não ser que vá
pedir desculpas por ter dado a esses pobres do País,
juntamente com o Presidente Lula, a oportunidade de
acesso à educação, a políticas de assistência social,
à habitação, a políticas de saúde.
Portanto, queremos aqui fazer a defesa enfática
desse programa. E, de forma enfática, também, condenar aqueles que pretendem, com as suas críticas,
não somente enfraquecer o programa, mas atacar o
Governo. Se, de fato, são tão preocupados com o problema da pobreza, da miséria, por que é que não o
implantaram nos governos em que estiveram à frente
da Nação? Por que é que não consolidaram esses
programas para atingir uma parcela tão importante
de brasileiros e de brasileiras como o Bolsa Família
atingiu e continua atingindo?
Portanto, Sr. Presidente, a melhor resposta que
podemos dar àqueles que pretendem descaracterizar,
desmoralizar o Bolsa Família é deixar que o povo dê
essa resposta. Quem vive de forma nababesca não
sabe o que significa a importância do Bolsa Família.
Mas as pessoas pobres, que antigamente não tinham
sequer a certeza de, no dia seguinte, poderem fazer
e dar aos seus filhos três refeições, esses sabem o
que o Bolsa Família representou e representa para o
nosso País.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
permite um aparte, Senador Humberto Costa?
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Pois não, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
faz aqui uma análise, um registro muito importante a
respeito do principal programa de transferência de
renda hoje em execução no Brasil e que tem repercussão internacional. Tanto é que, em diálogos da própria Presidenta Dilma Rousseff ou do ex-Presidente
Lula com chefes de Estado, ministros de inúmeros
países em desenvolvimento, seja da África, seja da
própria América Latina – como nesses últimos dias o
Presidente Lula tem estado na Colômbia, no Peru, no
Equador, onde ele está nesta semana, como há duas
semanas aconteceu aqui em Brasília com inúmeros
ministros de Moçambique e de outros países da África –, todos quiseram saber mais a respeito dos programas de transferência de renda, dentre os quais, o
Programa Bolsa Família. Cabe assinalar – V. Exª aqui
conhece que Senadores da oposição às vezes fazem
essas críticas – que houve diversos aspectos de cooperação com esses programas. Primeiro, em 1956,
indo um pouco para trás, quando Josué de Castro,
lá de Pernambuco, era Deputado Federal, durante o
governo Juscelino Kubitschek, num pronunciamento
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sobre os desníveis de renda no Brasil, ressaltando a
extraordinária desigualdade socioeconômica, a certa
altura desse discurso, falou, com muita clareza: “Eu
defendo que toda pessoa precisa ter o necessário para
a sua sobrevivência como um direito de ser brasileiro”.
A frase foi aproximadamente essa. Então, ele pode ser
considerado, com Celso Furtado, com Milton Santos e
outros, como um dos precursores daquilo que vem a
ser a garantia de uma renda. Aqui, no início de 1991,
todos os partidos aprovaram um primeiro projeto de
garantia de renda mínima, por meio de um Imposto de
Renda negativo. Foi por consenso, em 16 de dezembro
de 1991. Naquele mesmo ano, José Márcio Camargo,
professor da PUC, numa reunião de economistas do
governo paralelo de Lula, em Belo Horizonte, ponderou que a garantia de uma renda é uma coisa positiva, mas seria bom começar relacionando as oportunidades de educação. Escreveu um artigo com essa
proposta. E Cristovam Buarque, então governador do
PT, em 1995, concomitante a José Roberto Magalhães
Teixeira, em Campinas, este do PSDB, o primeiro do
PT, instituíram os primeiros programas que foram se
espalhando por todo o Brasil, até que o Bolsa Escola,
o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, e daí o Cartão Alimentação, em 2003, foram existindo, quando a equipe
interministerial de Lula resolver racionalizar e promover a unificação de todos os programas naquilo que
é o Bolsa Família, que, de 3,5 milhões de famílias em
dezembro de 2003, passou hoje para 13,9 milhões de
famílias, aproximadamente, fazendo com que o Coeficiente de Gini de desigualdade, que estava próximo
de 0,59 em 2001/2002, viesse para 0,519, e em todos
os anos decrescendo, quer dizer, ao longo dos últimos
10 anos. Então, é formidável esse avanço, ainda que
estejamos, Senador Humberto Costa, não mais entre
os três países mais desiguais do mundo, mas ainda
somos o décimo sexto mais desigual do mundo. Portanto, a Presidenta Dilma Rousseff diz bem que é um
começo, mas que ainda precisamos avançar bastante.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Portanto, quero cumprimentá-lo por ter trazido hoje o diagnóstico de como o Programa Bolsa Família tem, efetivamente, diminuído a mortalidade infantil pelas mais
diversas causas, inclusive a diarreia, nesse estudo tão
bem feito, que V. Exª assinalou, pelos pesquisadores da
Bahia e de toda a região do Nordeste, em mais de dois
mil Municípios brasileiros. Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Senador Suplicy, agradeço o aparte de V. Exª.
Digo, inclusive, que, quem sabe, o sucedâneo
do Bolsa Família venha a ser o Programa de Renda
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Mínima, que, sem dúvida, é parte de uma discussão
muito importante que todos nós devemos travar no
sentido de reduzir as desigualdades e garantir a todos
o mínimo, não somente para sua sobrevivência, mas
para uma vida feliz.
Sr. Presidente, agradeço a tolerância de V. Exª. E
obrigado a todos os Senadores e Senadoras.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, o
Sr. Jayme Campos, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Humberto Costa. Falou
como orador inscrito, pelo PT de Pernambuco.
Convido, agora, para falar, como Líder do PTB, o
Senador Armando Monteiro, do PTB por Pernambuco.
V. Exª tem direito ao tempo regimental.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de registrar
um evento de grande importância para o meu Estado,
que foi hoje a assinatura da ordem de serviço para o
início de uma grande obra lá, em Pernambuco, na área
da segurança hídrica, que é a Adutora do Agreste.
Congratulo-me com o Governador Eduardo Campos e com o Governo Federal, que é um parceiro fundamental nessa obra.
A Adutora do Agreste é o maior sistema integrado
de abastecimento de água da América Latina e um dos
maiores do mundo, que vai tratar de distribuir quatro
mil litros de água por segundo.
São mais de mil e trezentos quilômetros de tubulações, que atenderão a 68 Municípios, servindo
e beneficiando mais de 80 distritos e povoados, partindo da cidade de Arcoverde, na entrada do Sertão,
e chegando até o Município de Gravatá, no Agreste.
Dois milhões de pessoas serão beneficiadas por esse
empreendimento.
É um sistema que será executado em três etapas,
com investimentos da ordem de R$2,3 bilhões, como
já assinalei, fruto de uma parceria com o Governo Federal, que aportará uma parcela muito expressiva dos
recursos, do Governo estadual e da própria companhia
de saneamento de Pernambuco.
Graças a esse sistema, todas as cidades da
região que se encontram hoje em situação de colapso ou pré-colapso no abastecimento d’água serão
beneficiadas, cinco delas – Pesqueira, Belo Jardim,
Tacaimbó, Águas Belas e Alagoinha – já na primeira
etapa da obra. Nessa fase, serão criados 500 empregos diretos, que ajudarão a gerar renda e dinamizar a
economia da região.
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É fundamental avançarmos com obras dessa natureza. Em Pernambuco, precisamos concluir, ainda, o
sistema adutor do Pajeú, cuja primeira etapa também
já foi realizada, beneficiando a região do Sertão do
Pajeú, servindo ao Município de Serra Talhada e indo
até os outros Municípios da região.
Precisamos, ainda, ampliar a capacidade da Adutora do Oeste, que serve à região do Sertão do Araripe
de Pernambuco, e interligar as barragens de Algodões
e Tamboril ao sistema adutor da cidade de Ouricuri,
no Sertão do Araripe.
Com essa rede de adutoras em operação, será
possível oferecer à população daqueles Municípios
permanentemente atingidos pelas estiagens a segurança hídrica de que necessita para poder atravessar
os períodos de seca.
Nós já tivemos oportunidade, aqui, de destacar
os graves prejuízos decorrentes desse quadro de estiagem, de severos efeitos da estiagem. Como já assinalamos, essa severa seca dizimou grande parte do
rebanho bovino do Estado de Pernambuco, reduziu a
nossa produção leiteira a quase um terço dos níveis
normais de produção, evidentemente, desestruturando
o tecido econômico de toda a região do Semiárido e,
especialmente, comprometendo a renda dos pequenos
produtores e pecuaristas.
Feito esse registro em relação a essa importante obra, eu trago nesta noite, à tribuna do Senado da
República, uma palavra sobre a nossa preocupação
com a política de comércio exterior do País.
O Brasil vem vivendo, já há algum tempo, uma
relativa imobilidade no campo do comércio exterior. A
falta de uma política externa mais proativa nessa área
tem preocupado estudiosos, analistas e também os
agentes econômicos do País, pelo reconhecimento de
todos aos efeitos danosos que tem causado à nossa
economia. A paralisia em que se encontra o Mercosul comprometeu o aprofundamento da relação com
os nossos sócios e praticamente travou a expansão
do comércio intrabloco. O Paraguai segue suspenso
do Mercosul. A Argentina está cada vez mais fechada
em seu protecionismo. A recém-chegada Venezuela
continua envolvida em problemas internos. E o Uruguai, pela dimensão da sua economia, não tem como
se transformar numa força de maior dinamismo no
comércio regional.
Para fora do Mercosul, ou para além dos limites
desse bloco, não tem sido possível ao Brasil fechar
novos acordos econômicos, sem que haja autorização
expressa de todos os demais sócios do Mercosul. Em
suma, estamos engessados, presos em uma camisa
de força que nos impede de crescer dentro do bloco
e para além dele.
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Como ressalta, de forma muito lúcida, o Presidente do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento
Industrial, o empresário Pedro Passos, em entrevista
publicada hoje, no jornal O Estado de S.Paulo, o Brasil ficou muito tempo parado, diferentemente de outros
países. Não houve, nos últimos anos, a determinação
para que o Brasil pudesse realizar novos acordos, sejam eles bilaterais, sejam eles de caráter mais amplo.
De maneira isolada, temos até tentado intensificar a corrente de comércio com nações fora do continente, como as africanas. Mas, na impossibilidade de
haver um guarda-chuva normativo para a construção
de uma relação econômica duradoura, essas trocas
comerciais – sempre sujeitas às oscilações do mercado internacional – não têm trazido ganhos perenes
para a nossa economia.
Em razão disso, é extremamente importante buscar uma saída diplomática e comercial que nos permita
romper essa paralisia em que se encontra o Mercosul.
Só com ajustes profundos poderemos imprimir novo
vigor ao bloco e seguir um rumo coordenado de expansão econômica. Do contrário, devemos cogitar o
retorno do atual estágio de união aduaneira, onde estamos submetidos a uma tarifa externa comum, para o
de uma área de livre comércio, em que recobraríamos
a capacidade de celebrar novos acordos com outros
países sem precisar da anuência dos demais membros.
Este é hoje um grande desafio que temos, meu
caro Senador Casildo Maldaner: como reinventar o
Mercosul, que dá claramente sinais de esgotamento,
engessando a posição dos seus sócios, especialmente do Brasil.
Há quem diga que, com a união aduaneira e com
a tarifa externa comum, a indústria ganha porque se
protege em relação a outros países, especialmente a
indústria brasileira, que é a mais forte do bloco. Mas,
por outro lado, as regras prevalecentes num acordo de
união aduaneira, com essa disciplina da tarifa externa
comum, nos impedem de fazer a celebração de acordos
bilaterais, como vários países na América Latina vêm
fazendo, com ganhos substantivos. Veja, por exemplo,
o que o México acaba de fazer. Portanto, nós temos
que reinventar o Mercosul.
O que não podemos é seguir assistindo ao encolhimento de nossas exportações sem reagir. De 2011
para 2012, a redução das nossas vendas para os
estados-membros do Mercosul foi da ordem de 14%.
Somente com a Argentina, o nosso terceiro maior
parceiro comercial no mundo, houve uma queda de
20% das exportações no mesmo período, devido às
restrições, pelo país vizinho, à entrada dos nossos
produtos, principalmente os manufaturados.
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Com a América Latina e o Caribe, onde estão parceiros estratégicos para o Brasil, a nossa participação
nos bens importados pelos países da região caiu de
26% em 2008 para 22% em 2011. Diante da inação
brasileira, o continente tem sido invadido por produtos,
por uma forte penetração de produtos vindos dos Estados Unidos, da União Europeia, da Índia, da China.
Nesse sentido, vejo como positiva a decisão
de reabrirmos as negociações com os mexicanos visando a revisão e ampliação dos termos do Acordo
de Complementação Econômica nº 53, firmado entre
os dois países. Atualmente, o México não representa
mais que 2% na nossa corrente de comércio. E, mesmo assim, esse pequeno percentual se deve muito
mais às nossas importações, que, entre 2006 e 2012,
pularam de US$1,3 bilhão para US$6 bilhões. Muito
mais, portanto, pelo efeito do aumento das nossas
importações do que do dinamismo das nossas exportações para o México.
Depois de muita resistência, o setor privado dos
dois países parece concordar com a necessidade de
aproximar mais ambas as economias. Revisar o acordo
pode melhorar a nossa competitividade no mercado
mexicano, principalmente em manufaturas, tendo em
conta que muitos produtos importantes na nossa pauta
de exportação não são beneficiados pelas preferências tarifárias hoje previstas pelo já referido acordo, o
Acordo nº 53.
Essa retomada do diálogo entre Brasil e México,
no entanto, não é suficiente para resolver o cenário de
estagnação em que nos encontramos. É preciso que o
País revigore a disposição de buscar novos parceiros
no mercado internacional, sob pena de não conseguir
se inserir nas cadeias globais de produção.
Um grande exemplo de que nosso modelo de
integração precisa ser repensado é a bem-sucedida
iniciativa da Aliança do Pacífico. México, Peru, Colômbia e Chile, quatro das economias mais dinâmicas da
América Latina, selaram, em apenas um ano, uma área
de livre comércio por meio da qual zeraram as tarifas
de 90% dos produtos. A Costa Rica já pediu adesão
e foi aceita. Outros sete países ingressaram com o
status de observadores desse bloco, que reúne população maior do que a do Brasil, responde por 33%
do comércio continental e exportou, em 2011, 10% a
mais que o Mercosul.
A Aliança do Pacífico traduz a vontade de seus
estados-membros, cujo PIB tem apresentado um crescimento médio de cerca de 5%, de imprimir agilidade
e dinamismo às suas economias para se tornarem
mais competitivas.
O entusiasmo para o novo bloco e as oportunidades abertas por ele têm inquietado estudiosos das re-
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lações internacionais e os industriais brasileiros. E não
é sem motivo. O Brasil poderá começar a ser trocado,
como destino de investimento, tendo em conta a falta
de atratividade do Mercosul. Até hoje não conseguimos
concluir o acordo de livre comércio que negociamos
com a União Europeia. Em contrapartida, os integrantes
da Aliança do Pacífico já viabilizaram os seus tratados
com o lado europeu, paralelamente a uma série de
outros firmados com parceiros econômicos diversos,
como Estados Unidos e China, em razão da prioridade
que estão imprimindo ao processo. Somente o México
conta hoje com mais de 40 acordos dessa natureza.
O Brasil precisa, repito, de uma política de comércio exterior inteligente e de uma diplomacia eficiente
para sair dessa imobilidade em que se encontra. O cenário atual ameaça o próprio processo de integração
latino-americana, e a liderança que o Brasil há tantos
anos vem construindo com muito esforço.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V.
Exª me permite um aparte, Senador?
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB –
PE) – Por favor, meu caro Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Senador Armando Monteiro, coincidentemente ou não,
em seguida de V. Exª eu tenho um pronunciamento a
fazer mais ou menos nesse desenho, e nós não combinamos nada. V. Exª é autoridade para falar desses
temas, é conhecido no Brasil de hoje, de ontem, em
toda parte. V. Exª presidiu a Confederação Nacional
da Indústria, que labuta nesse campo. Portanto, é autoridade para isso, repito. Queiramos ou não, é uma
grande preocupação. Coincidentemente, repito, nessa
madrugada, faço parte de uma comissão do Parlatino. Em Havana começa, depois de amanhã cedo, um
debate sobre essas questões. Tenho a honra de participar, também o Senador Antonio Carlos Valadares,
o Senador Cyro Miranda, e vai nessa linha dessa preocupação, na linha de preocupação do Brasil. Oxalá,
Senador Armando Monteiro, o Embaixador Roberto
Azevedo, que foi o primeiro brasileiro escolhido para
dirigir, para ser Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC, possa ajudar a empolgar a
diplomacia brasileira, inclusive, e outros setores para
que possamos voltar a ter um destaque nesse campo
em que estamos a perder tempo, a perder espaço. Estamos perdendo espaço! O Mercosul começou há 20
anos, o lançamento da pedra fundamental do Mercosul. A Aliança do Pacífico foi agora, e já nos leva uma
vantagem extraordinária. Daí a preocupação até de
nós fazermos parte da América Central, da América
do Sul, dos países latinos. Nós precisamos nos reinte-
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grar. Vamos buscar isso. Por isso, quero cumprimentá-lo pela preocupação que traz, ainda mais vindo de V.
Exª, que é uma autoridade no setor.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– Eu agradeço muito ao caro Senador Casildo Maldaner. Sei que nós compartilhamos dessas preocupações,
que, de resto, têm estado presentes também em toda
linha de atuação de V. Exª nesta Casa, que é exatamente buscarmos intensificar os fluxos de comércio,
porque o Brasil precisa ter uma maior inserção no comércio internacional.
Embora sabendo que o Brasil é um país que tem
um grande mercado doméstico, que tem sido a fonte de
dinamismo, ainda, vamos dizer, presente na economia
brasileira, mas um país como o Brasil precisa ter, e é
justo que tenha, uma maior ambição em relação à sua
participação no comércio internacional.
Sabe V. Exª que o Brasil responde por pouco mais
de 1% do comércio internacional, em que pese (...)
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– (...) já termos uma corrente de comércio de mais de
US$450 bilhões, se somarmos as nossas exportações
e as nossas importações, isso ainda representa algo
modestíssimo no contexto internacional.
E sabe também o nobre Senador Casildo Maldaner que as economias mais extrovertidas, as economias
que têm o maior coeficiente de abertura, como dizem
os economistas, são muito mais competitivas, porque,
para exportar, as economias têm que ser competitivas.
Portanto, é um paradoxo. É muito bom ter um mercado
interno forte como o que nós temos, mas não podemos nos acomodar.
Hoje, o presidente da Natura, que é uma das mais
importantes empresas brasileiras e que tem inserção
internacional, (...)
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– (...) ele, de forma muito lúcida, pontua, nessa entrevista, que o Brasil se acomodou com essa posição do
mercado interno.
Ficou cômodo, para muitas empresas, aproveitar esse momento, meu caro Senador Sérgio – já vou
concluir –, em que o mercado interno se expandiu, com
a incorporação de uma expressiva parcela da população que passou a consumir nos últimos anos e com a
expansão do crédito, que foi algo extraordinário, mas
não podemos nos iludir.
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A economia brasileira precisa muito ter uma presença permanente no mercado externo. Não é algo que
o Brasil possa fazer episodicamente. Comércio exterior
não é algo que se faz apenas quando nos é mais ou
menos conveniente, quando a taxa de câmbio é mais
ou menos favorável, quando a conjuntura nos ajuda.
A opção pelo comércio internacional (...)
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– (...) é algo que tem que ser permanente. Para isso, o
Brasil precisa ter uma visão estratégica. O Brasil precisa focar a questão do acesso a mercados. E o acesso
a mercados exige uma postura mais pragmática do
Brasil. Embora diga muito bem V. Exª que a presença
de um brasileiro nesse grande fórum multilateral, que
é a OMC, seja importante, nós temos de reconhecer,
com uma ponta de frustração, que os fóruns multilaterais não têm sido capazes de produzir resultados
mais expressivos.
Portanto, ainda que apostemos nessa vocação
que o Brasil tem para integrar os fóruns multilaterais,
precisamos promover acordos bilaterais que possam
produzir resultados a prazos mais curtos para ampliação dos nossos grupos de comércio. Portanto, creio
que deva ser essa a preocupação que temos.
Para encerrar, Sr. Presidente, agora para encerrar
mesmo, quero, ao final, registrar que os acordos econômicos comerciais são fundamentais para dinamização
do comércio e recuperação da nossa economia. Se não
agirmos urgentemente, a indústria brasileira perderá
crescentemente competitividade, vivendo apenas nos
limites do nosso mercado interno; e aí o País estará
cada vez mais isolado e menos integrado aos fluxos
de comércio e de investimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Meu caro Senador Armando Monteiro, é um
privilégio para todos nós Senadores ouvirmos V. Exª
debater sobre tema de tão grande importância.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A Presidência designou, como membro titular, o Deputado Eduardo Sciarra, em substituição ao
Deputado Irajá Abreu, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
609, de 2013, conforme Ofício nº 644, 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:
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Of. nº 644/13/PSD
Brasília, 3 de junho de 2013
Assunto: Indicação de Parlamentar do PSD para compor Comissão Mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a substituição do Deputado Irajá Abreu (PSD-TO), pelo Deputado Eduardo Sciarra (PSD-PR) para compor a Comissão
Mista destinada a apreciar e oferecer parecer à Medida Provisória nº 609, de 2012, na condição de Titular.
Atenciosamente, – Eduardo Sciarra, Líder do
PSD.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A Presidência designa ainda o Senador Aloysio Nunes Ferreira, como membro suplente, em vaga
existente, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 609, de 2013,
conforme o Ofício nº 139, de 2013, da Liderança do
PSDB no Senado Federal.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 139/13-GLPSDB
Brasília, de junho de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Aloysio Nunes Ferreira para integrar, como suplente, a
Comissão Mista para análise da Medida Provisória nº
609 de 2013.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A Presidência designa também o Deputado
Gladson Cameli, como membro titular, em substituição ao Deputado José Otávio Germano; e o Deputado
Luís Carlos Heinze, como membro suplente, em substituição à Deputada Rebecca Garcia, para integrarem
a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC, conforme Ofício nº 278, de 2013,
da Liderança do Partido Progressista na Câmara dos
Deputados.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 278
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Gladson
Cameli (PP/AC) como Titular e o Deputado Luís Carlos Heinze (PP/RS) como Suplente na Comissão Mista
Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC, em
substituição aos Deputados José Otávio Gernano (PP/
RS) e Rebecca Garcia (PP/AM).
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder
do PP.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A Presidência designa, como membro suplente, o Senador Francisco Dornelles, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 609, de 2013, conforme o Ofício nº 189,
de 2013, da Liderança do PMDB do Senado Federal.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 189/2013
Brasília, 4 de junho de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência,
comunico, nos termos regimentais, a indicação do Senador Francisco Dornelles para compor como Suplente, em vaga existente, a Comissão Mista destinada a
analisar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº
609, de 2013.
Na oportunidade, renovo votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB
e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Dando sequência à lista de oradores, convido
a fazer uso da palavra o Senador Casildo Maldaner,
do PMDB de Santa Catarina.
V. Exª detém o tempo regimental de 20 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente, só para pedir a informação
sobre qual será o próximo orador, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy. V. Exª
é o próximo que fala pela liderança.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente e caros colegas, na próxima
quinta-feira, portanto, depois de amanhã, dia 6, terá
início uma reunião do Parlatino, o Parlamento Latino-
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-Americano, que ocorrerá em Havana, capital de Cuba.
Parlamentares de todos os países membros estarão
reunidos para discutir segurança cidadã, combate e
prevenção ao narcotráfico e ao crime organizado.
Juntamente com outros colegas, estaremos representando o Senado Federal no encontro. E tenho
a honra de aqui declinar os Senadores Cyro Miranda,
Antonio Carlos Valadares e Cícero Lucena, que são
os que, se não estou equivocado, representarão o
Senado, além de alguns parlamentares da Câmara
dos Deputados.
Pretendemos, além das discussões acerca do
tema proposto, apresentar igualmente a proposta brasileira de organização da defesa civil, bem como colher
sugestões e impressões dos outros países membros.
Tema muito presente é a questão das catástrofes,
dos sinistros que vêm ocorrendo no Brasil e no mundo,
e essas trocas de informações, as legislações, o que
os países possuem e, como agora aconteceu em Genebra, que eu tive a honra de participar, o que há de
melhor, o que os países latino-americanos propõem
aplicar de acordo com as legislações.
Enfim, são temas que, sem dúvida alguma, não
poderão ficar de lado.
Criado o Parlatino, em 1964, é uma organização
regional permanente e unicameral, integrada pelos parlamentos nacionais da América Latina, eleitos democraticamente, mediante o sufrágio popular, tendo como
objetivo maior a busca da integração, tem suas bases
e os princípios gerais do direito público internacional,
como a não intervenção, a autodeterminação dos povos, a igualdade jurídica dos Estados e a reprovação
à ameaça e ao uso da força contra a independência
política e a integridade territorial de qualquer Estado,
além da solução pacífica, justa e negociada das controvérsias internacionais.
Fazem parte do Parlatino, atualmente, além do
Brasil, as Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Haiti, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana,
Suriname, Uruguai e Venezuela.
É oportuno, contudo, fazer uma análise mais ampla da situação de integração regional vivida atualmente na América Latina, não apenas em seus aspectos
políticos, mas especialmente da efetiva cooperação
econômica, diplomática e cultural.
Aliás, isso foi abordado há pouco pelo eminente
Senador de Pernambuco, Armando Monteiro.
Instituído há mais de 20 anos, o Mercosul anda
patina na consecução de seus objetivos primordiais,
como a livre circulação de bens, serviços e fatores de
produção entre os países do bloco e até mesmo da
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circulação de cidadãos, que enfrenta dificuldades burocráticas que há muito já poderiam ter sido superadas – a exemplo do que ocorre entre os membros da
comunidade europeia.
Recentemente, ainda vivenciamos o polêmico
ingresso da Venezuela, com a suspensão – temporária, esperamos – do Paraguai, fato sobre o qual ainda
aguardamos demonstração dos seus efetivos benefícios; com a entrada da Venezuela no Mercosul. E a
circulação de pessoas: até nisso há dificuldades, hoje,
no próprio Mercosul. Embora a pedra fundamental tenha sido lançada há 20 anos, ainda existem hoje dificuldades na circulação de pessoas entre esses países
do Mercosul. Enquanto isso, na comunidade europeia
não há restrições em relação a esse campo.
Há pouco, vimos a formação de um novo bloco
comercial, composto por alguns de nossos vizinhos
latino-americanos, que merece nossa atenção: a Aliança do Pacífico, que reúne Chile, Colômbia, México e
Peru, assunto abordado também há poucos minutos
pelo eminente Senador Armando Monteiro.
Corroboro a posição proposta pelo nobre senador
e amigo Pedro Simon, em artigo publicado ontem no
jornal Zero Hora: “O Brasil não pode ficar alheio e subestimar o vistoso crescimento apresentado pelo grupo,
em tão curto espaço de tempo”. O Armando Monteiro
falou há pouco. O Senador Pedro Simon, ainda ontem,
em relação à Aliança do Pacífico, manifestou-se num
artigo do jornal Zero Hora, de Porto Alegre.
Criado formalmente em 6 de junho de 2012 – portanto, há 12 meses; completará seu primeiro aniversário
na próxima quinta-feira – o grupo contabilizou, no ano
passado, exportações que somam US$556 bilhões, enquanto o Mercosul negociou apenas US$335 bilhões.
Vale lembrar, a título de curiosidade, que o Mercosul
responde por 71,8% do território da América do Sul –
quase 13 milhões de quilômetros quadrados –, cerca
de três vezes a área da União Europeia.
A situação do comércio exterior realizado pelo
Brasil não condiz com a indiferença que tem dedicado
ao tema. Em todo o ano de 2012, o superávit de nossa balança comercial somou pouco mais de US$19
bilhões, o menor saldo positivo em dez anos. Com
isso, o superávit da balança registrou queda de 34%
em relação ao ano de 2011, quando totalizou quase
US$30 bilhões. De janeiro a maio deste ano, houve um
déficit de US$5,4 bilhões, o maior da história para os
primeiros cinco meses do ano – considerando a série
iniciada no começo da década de 1990. São dados
fortes, que mexem com a gente.
De acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria, publicados no jornal O Estado de S.
Paulo, desde o início da crise internacional, em 2008,
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até 2011, o País perdeu, em espaço de vendas, mais
de US$5 bilhões para a Argentina, México, Peru, Colômbia, Chile, Equador, Venezuela, Paraguai e Bolívia.
As compras foram direcionadas para China, Estados
Unidos, União Europeia e México. Quer dizer, nós caímos nesses valores extraordinários nesse meio tempo.
Os acordos comerciais do Chile envolvem 62
países – o Senador Armando Monteiro, há pouco, falava sobre isso –, incluindo os 27 da União Europeia;
os da Colômbia, 60 países; do Peru, 52 países – são
acordos bilaterais; do México, há pouco dito pelo Senador pernambucano Armando Monteiro, 50 países;
enquanto os do Brasil, por sua vez – pasmem –, são
apenas 22 países, a maioria de pouca expressão comercial, como Israel, Egito, Palestina e a união aduaneira do sul da África. Os três últimos, aliás, ainda nem
entraram em vigor.
A economia brasileira, que já sofre uma profunda
perda de competitividade internacional, especialmente em função do elevado custo Brasil, composto por
infraestrutura precária e carga tributária escorchante,
não pode arcar com os custos de uma política comercial externa tímida.
Por isso, é preciso que o País expanda, de forma
vigorosa, sua política de relações exteriores, buscando
consolidar e ampliar as parcerias no comércio internacional. Corremos o sério risco de perder espaço em
nossos mercados exportadores, conquistado a duras
penas. A estagnação e o acanhamento que atravessamos atualmente não condizem com o imenso potencial brasileiro no cenário econômico internacional.
Por isso, não é do nosso feitio, não é do nosso jeito
nós ficarmos na retaguarda. Não é por aí. Nós precisamos é ser mais agressivos no bom sentido. Eu já
dizia, em uma época, que nós precisamos – inclusive
a nossa diplomacia brasileira – não ser tão diplomatas.
Tem que ser no comércio, tem que ser no bom sentido:
nós precisamos abrir espaços. Nós precisamos lutar.
Nós precisamos realizar as trocas, como, por
exemplo, em relação ao que vem de outros países,
como da China. Falava-se muito sobre as quinquilharias
que vinham de lá, e nós mandávamos o filé-mignon,
nós mandávamos aquilo que é de primeira grandeza.
Não! Se de lá vêm quinquilharias, vamos negociar
aquilo que não seja de primeira. “Olha, é banana que
nós temos.” Banana, então, para lá.
Vamos fazer isso, mas não mandar o dinheiro
quente, como se diz. Nós temos que ter essa habilidade, nós precisamos ser, como disse, mais agressivos, no bom sentido, nas relações comerciais. Então,
as nossas embaixadas nesses países... Quiçá agora,
com a eleição do Embaixador Roberto Azevêdo – o
primeiro brasileiro que vem a presidir a Organização
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Mundial do Comércio; vai tomar posse agora, em
agosto –, quiçá que isso seja um lenitivo, seja uma
espécie de ingrediente para nos animarmos, para
fomentarmos, para buscarmos, como dizia há pouco
o Senador Armando Monteiro, não só o mercado interno. Não, não podemos ficar só nisso. Nós temos
de buscar lá fora. Nós temos que estar no mundo.
O Brasil, pelas suas dimensões, tem de se preparar
para isso. E aí ativarmos as nossas embaixadas pelo
mundo, as relações. Temos de ter adidos nesses países, adidos que tratem disso, que mexam com as
relações comerciais. Precisamos abrir espaços e recuperar aquilo que nós já tínhamos.
São essas as considerações.
Logo mais, nós estaremos nessa missão no Parlatino. Oxalá, por esse debate no Parlatino, entre os
países que vão estar representados – e tenho a honra
de participar com os colegas Cyro Miranda, Valadares,
entre outros colegas do Congresso Nacional –, possamos o Brasil, o nosso País, nós latino-americanos
nos reencontrarmos, nos darmos as mãos, olharmos
com mais força...
Se começarmos a nos dividir: Mercosul de um
lado; agora, a Aliança do Pacífico, de outro; daqui a
pouco, a América Central, onde uma parte pertence ao
Nafta... Se nós nos dividirmos, como é que nós vamos
conversar com o Mercado Comum Europeu? Como é
que nós vamos conversar com os países asiáticos?
Nós temos de nos unir! E o Brasil deve ter condições de liderar isso. O Brasil não pode parar, não pode
ficar de braços cruzados. Precisamos andar nessa
carruagem. Temos que ter uma arte política, uma engenharia, sem dúvida alguma. Mas, nessas relações,
temos de estar de pé sempre.
São algumas considerações, Sr. Presidente, Senador Ivo Cassol, que neste instante preside a Mesa
do Senado, que eu não poderia deixar de registrar
perante a Casa, em função desses acontecimentos
e dessa missão.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, o
Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Obrigado, Senador Casildo Maldaner, Senador pelo
Estado de Santa Catarina. Também sou catarinense.
É uma alegria, Senador Casildo Maldaner.
O próximo inscrito pela Liderança do PT é o Senado Eduardo Suplicy, pelo tempo regimental.
Enquanto S. Exª se desloca até a tribuna, aproveitarei para ler.
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– A Senhora Presidente da República adotou, em 31 de
maio de 2013, e publicou no mesmo dia, mês e ano, em
Edição Extra, a Medida Provisória nº 616, de 2013,
que abre crédito extraordinário, em favor de Operações
Oficiais de Crédito, no valor de R$2.932.125.346,00
(Dois bilhões, novecentos e trinta e dois milhões, cento
e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais)
para o fim que especifica.
A matéria será encaminhada, nos termos do §6º
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
onde poderá receber as emendas.
É o seguinte o calendário de tramitação da Medida Provisória:
– Publicação no Diário Oficial da União: 31-52013 (Edição Extra)
– Emendas: até 6-6-2013 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: Declaração incidental
de inconstitucionalidade do caput do art. 5º
da Resolução do Congresso Nacional nº 1,
de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo
Tribunal Federal ao Congresso Nacional na
sessão do SF de 15 de março de 2012, e feita
a comunicação à Câmara dos Deputados por
meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
– Remessa do processo à Câmara dos Deputados: – Prazo na Câmara dos Deputados: até 27-62013 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no Senado Federal:
27-6-2013
– Prazo no Senado Federal: de 28-6-2013 a
11-7-2013 (42º dia)
– Se modificado, devolução à Câmara dos
Deputados:
11-7-2013
– Prazo para apreciação das modificações do
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados:
de 12-7-2013 a 14-7-2013 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a
partir de: 15-7-2013 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 12-8-2013
A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – A Senhora Presidente da República adotou, em
31 de maio de 2013, e publicou no Diário Oficial da
União do mesmo dia, mês e ano, em Edição Extra, a
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Medida Provisória nº 617, de 2013, que reduz a zero
as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a receita decorrente da
prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros nas modalidades que menciona.
Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1,
de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do
art. 10-A do Regimento Comum, está assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer
sobre a matéria:
SENADORES
Bloco Parlamentar da Maioria
(PMDB/PP/PSD/PV)
TITULARES
Eunício Oliveira
Francisco Dornelles
Sérgio Petecão
Paulo Davim
Ricardo Ferraço

SUPLENTES
1. Ana Amélia
2. Kátia Abreu
3. Romero Jucá
4. Vital do Rêgo
5.

Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB/PSOL)
TITULARES
Wellington Dias
Acir Gurgacz
Rodrigo Rollemberg
Inácio Arruda

SUPLENTES
1. Eduardo Lopes
2. Randolfe Rodrigues
3. Walter Pinheiro
4. Zezé Perrella

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)
TITULARES
Cícero Lucena
Lúcia Vânia
Jayme Campos

SUPLENTES
1. Flexa Ribeiro
2. Cyro Miranda
3. Wilder Morais

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

SUPLENTES
1. Alfredo Nascimento
2. Armando Monteiro
DEPUTADOS
PT

TITULARES
José Guimarães
Valmir Assunção

SUPLENTES
1. Sibá Machado
2. Luiz Couto
PMDB

TITULARES
Eduardo Cunha
Marcelo Castro

SUPLENTES
1. Darcísio Perondi
2. Edinho Araújo
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PSD
TITULARES
Eduardo Sciarra
Eleuses Paiva

SUPLENTES
1. Guilherme Campos
2. Heuler Cruvinel
PSDB

TITULARES
Carlos Sampaio

SUPLENTES
1. João Campos
PP

TITULARES
Arthur Lira

SUPLENTES
1. Roberto Britto
DEM

TITULARES
Mendonça Filho

SUPLENTES
1. Rodrigo Maia
PR

TITULARES
Anthony Garotinho

SUPLENTES
1.
PSB

TITULARES
Beto Albuquerque

SUPLENTES
1. Leopoldo Meyer
PDT

TITULARES
André Figueiredo

SUPLENTES
1. Salvador Zimbaldi
Bloco (PV/PPS)

TITULARES
Antônio Roberto

SUPLENTES
1.Arnaldo Jardim
PTB

TITULARES
Jovair Arantes

SUPLENTES
1. Antonio Brito

PSOL*
* Rodízio nos termos do
art. 10-A do Regimento Comum.
TITULARES
TITULARES
Ivan Valente

SUPLENTES
SUPLENTES
1. Jean Wyllys

É o seguinte o calendário de tramitação da Medida Provisória:
– Publicação no Diário Oficial da União: 31-52013 Ed. Extra.
– Designação da Comissão: 4-6-2013 (SF)
– Instalação da Comissão: 24 horas após designação.
– Emendas: até 6-6-2013 (6 dias após a publicação).
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– Prazo na Comissão: Declaração incidental
de inconstitucionalidade do caput do art. 5º
da Resolução do Congresso Nacional nº 1,
de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo
Tribunal Federal ao Congresso Nacional na
sessão do SF de 15 de março de 2012, e feita
a comunicação à Câmara dos Deputados por
meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
– Remessa do processo à Câmara dos Deputados: – Prazo na Câmara dos Deputados: até 27-62013 (até 28º dia).
– Recebimento previsto no Senado Federal:
27-6-2013.
– Prazo no Senado Federal: de 28-6-2013 a
11-7-2013 (42º dia).
– Se modificado, devolução à Câmara dos
Deputados: 11-7-2013.
– Prazo para apreciação das modificações do
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados:
de 12-7-2013 a 14-7-2013 (43º ao 45º dia).
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a
partir de 15-7-2013 (46º dia).
– Prazo final no Congresso: 12-8-2013.
A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Ofícios das lideranças:
Of. nº 30/13-GLDEM
Brasília, 3 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Sr. Senador
Jayme Campos, como titular e o Senador Wilder Morais, como suplente, para integrarem a Comissão Mista incumbida do estudo sobre a Medida Provisória nº
617, de 2013.
Atenciosamente, – Senador José Agripino Líder
do Democratas.
Of. nº 124/2013–BLUFOR

Quarta-feira 5

Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, incidentes sobre a receita decorrente da prestação de
serviços de transporte coletivo de passageiros nas
modalidades que menciona”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força – PTB/PR/PSC.
Ofício nº 137/13-GLPSDB
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os seguintes Senadores para integrarem a Comissão Mista destinada
a examinar a Medida Provisória nº 617 de 2013.
TITULARES
Senador Cícero Lucena
Senadora Lúcia Vânia

SUPLENTES
Senador Flexa Ribeiro
Senador Cyro Miranda

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes
Ferreira, Líder do PSDB.
Of.B/90/13
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados Beto Albuquerque (PSB – SP), como titular, e Leopoldo Meyer (PSB – PR), como suplente,
da Medida Provisória nº 617, de 2013, “Reduz a zero
as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins incidentes sobre a receita decorrente da
prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros nas modalidades que menciona”.
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque,
Líder do PSB.
Of./LID/nº 138/2013
Brasília, 4 de junho de 2013

Brasília, 4 de junho de 2013

Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista.

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores
Eduardo Amorim e Gim, como Membros Titulares e os
Senadores Alfredo Nascimento e Armando Monteiro,
como Membros Suplentes, para integrarem a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória
nº 617, de 2013, que “reduz a zero as alíquotas da

Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência os Deputados
Antônio Roberto – PV/MG e Arnaldo Jardim – PPS/
SP para integrar como titular e suplente, respectivamente, a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à MP nº 617/13, que “Reduz a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre a receita decorrente da prestação de
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serviços de transporte coletivo de passageiros nas
modalidades que menciona”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
Líder do PPS – Deputado Sarney Filho, Líder do PV.
Ofício nº 149 – L – Democratas/13
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 617/13, que
“Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS, incidentes sobre a
receita decorrente da prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros nas modalidades que
menciona”, em vagas existentes.
TITULARES
Deputado Mendonça Filho

SUPLENTES
Deputado Rodrigo Maia

Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, que
falará pela Liderança do PT.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Ivo Cassol, fiz ontem um pronunciamento da tribuna
do Senado a respeito do dilema que preocupa a população de Piedade, junto a Ibiúna, Sorocaba, Votorantin, a 130 quilômetros de São Paulo, uma vez que
uma mineradora gostaria de se instalar ali, numa área
considerada de mananciais, muito importante para as
bacias hidrográficas dos rios que beiram, que cruzam
todo o Município de Piedade. Obviamente, para os produtores de produtos agropastoris e hortifrutigranjeiros,
a instalação daquela pedreira poderia – ou poderá, se
vier a acontecer – causar danos que muitos ali consideram irreparáveis e preocupam imensamente as famílias de centenas de pequenos e médios agricultores,
agricultores familiares.
Por ocasião de visita que fiz à região nos dias
30 e 31 de maio e 1 e 2 de junho, de quinta-feira a
domingo, eu tive a oportunidade de conhecer a Prefeita Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, que é
do PSDB, como o ex-Prefeito Geremias Ribeiro Pinto,
que foi o prefeito durante os últimos quatro anos, este
do PT, que disputou a prefeitura com a Prefeita Maria
Vicentina Godinho Pereira da Silva, uma senhora que,
por muitos anos, foi professora da área educacional e
ganhou as eleições por apenas 16 votos, mas ambos
abraçaram essa causa de defesa, juntamente com os
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vereadores, inclusive o Vereador do PT Geraldinho
Pinto de Camargo Filho, e que, com muitos moradores,
manifestaram-se em reuniões as mais diversas, como
a realizada no dia 28 de maio último, organizada pela
Associação Ecológica São Francisco de Assis.
E justamente eu mencionei que, no último dia
24, a Prefeita Maria Vicentina havia encaminhado um
projeto de lei substitutivo de definição das áreas de
cada zona de Piedade e, então, visando à alteração
do zoneamento de Piedade. E a Presidenta da Câmara
Municipal, Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho,
avaliou, diante do pedido de votação extraordinária,
que foi feito na noite de ontem, que seria próprio dar
o tempo para que pudessem os vereadores ter o parecer adequado daquele projeto, mas, dada a sua urgência, definiram para a tarde hoje, às 18h, a sessão
de apreciação do importante projeto.
Essa votação era de fundamental importância,
uma vez que uma juíza da região havia tomado a
decisão – a Juíza Francisca Cristina Müller de Abreu
Dall’Aglio –, segundo a qual deveria a prefeita do Município de Piedade tomar as providências necessárias
para permitir à mineradora MSX Minerais Ltda. ali instalar a pedreira.
Foi então que houve a mobilização de toda a
população e da própria prefeita que, de maneira suprapartidária, conseguiu o apoio de nada menos de
13 vereadores, pois, por treze a zero, todos votaram a
favor do projeto que define as Bacias dos Rios Pirapora e Sarapuí, que justamente incluem a área onde se
pretendia instalar aquela pedreira. E toda aquela área
passará a ser classificada, agora, por lei aprovada na
tarde de hoje, como Zona de Conservação de Mananciais, onde poderão ser realizadas apenas atividades
agropastoris de baixo impacto, mediante a preservação
de recursos hídricos e corpos d’água, com a adoção
de medidas de combate à erosão, ao assoreamento
de mananciais e ao controle do uso de tóxicos.
Dessa maneira, pelas regras referentes ao meio
ambiente de Piedade, não poderá a pedreira lá se
instalar.
Assim, eu pude, ao percorrer as estradas de uma
das pousadas... Numa pousada muito aconchegante e
bonita onde estive por quatro dias, denominada Ronco do Bugio, porque faz lembrar o ronco dos macacos
que vivem naquela área toda, caracterizada por uma
mata densa da Mata Atlântica, eis que os proprietários
da pousada, José Luiz e Fátima, transmitiram a mim a
preocupação de toda a comunidade, o que depois eu
pude observar de fato.
Aquela população vive da plantação e de atividades agropastoris e produz uma tal quantidade e
variedade de hortifrutigranjeiros que faz com que Pie-
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dade seja um dos maiores fornecedores de tais tipos
de produtos para a CEAGESP, em São Paulo.
Então, ainda que os responsáveis pela empresa
MSX alegassem que iriam criar empregos, dezenas de
empregos, qual seria a consequência dessa pedreira
ali funcionando, se centenas de agricultores familiares
e todos que trabalham com eles viessem a perder a
oportunidade de continuar a realizar aquilo que, por
gerações, estão fazendo?
Aqui citei o abaixo-assinado de mais de 7,5 mil
moradores de Piedade. A Associação Ecológica São
Francisco de Assis coletou essas assinaturas. Esses
moradores estavam muito preocupados com o risco
iminente de degradação do meio ambiente, o risco
local muito acentuado, com a degradação das estradas, com a poluição sonora, com a poluição do ar,
com a perspectiva de decadência da saúde pública
do Município, a perda líquida de algumas centenas
de empregos na lavoura se comparada com as poucas dezenas de empregos na mineradora, com a segurança na região, o prejuízo para a fauna e flora locais, o êxodo dos sitiantes da região com a venda de
suas propriedades, desemprego e reflexos negativos
para o comércio local, o empobrecimento da população originária que não tem condições de se transferir
para outras regiões do País por questões financeiras,
a degradação de mananciais, com prejuízo significativo para o Rio Pirapora, único abastecedor de água
para a cidade de Piedade, prejuízo significativo para
a rede hoteleira local, enfim, o próprio abastecimento
de verduras, legumes para cidades próximas, inclusive
toda a Grande São Paulo e São Paulo.
Todas teriam repercussões negativas que agora,
felizmente, tendo em conta a iniciativa da Prefeita Maria Vicentina – com o apoio do ex-Prefeito Jeremias e
de todos os treze Vereadores da Câmara Municipal de
Piedade, inclusive do Vereador do PT, Geraldinho –,
com todo esse empenho, posso dar a boa notícia que
me foi transmitida tanto pela Prefeita Maria Vicentina
quanto pelo Vereador Geraldinho. Aprovada por treze
a zero, essa decisão de não se permitir a instalação da
pedreira naquela região ou Zona de Conservação de
Mananciais certamente fará com que a Juíza Francisca
Cristina Müller de Abreu Dall’Aglio possa, no Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, rever a sua decisão,
até porque a Prefeita, agora, não pode autorizar – e
nem a Justiça – que seja descumprida, nem mesmo
a CETESB, uma vez que a própria CETESB havia declarado que a decisão da possibilidade de instalação
da pedreira dependia, obviamente, de autorização por
parte as autoridades ambientais da Prefeitura de Piedade. Ora, a lei municipal de Piedade, naquela Zona
de Conservação de Mananciais, não permite que haja
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a instalação da pedreira, então, creio que agora a decisão está tomada de maneira definitiva.
Assim, agradeço ao Líder Wellington Dias por
ter-me concedido o direito de utilizar a palavra pela
Liderança do Partido dos Trabalhadores.
Quero apenas assinalar que achei correta a decisão do Ministro da Saúde, no dia de hoje, referindo-se
à questão relativa à campanha para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. A sua decisão, após
melhor conhecimento dos fatos sobre a natureza da
campanha, foi correta. Por isso, merece o nosso apoio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– O próximo orador inscrito é o Senador pelo Estado
do nosso grande Paraná Senador Sérgio Souza pelo
tempo regimental.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Ivo Cassol, do nosso
glorioso Estado de Rondônia, Srªs e Srs. Senadores,
caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio
Senado, servidores desta Casa, senhoras e senhores,
tive a satisfação de participar nesta manhã, Sr. Presidente, no Palácio do Planalto, do lançamento do Plano
Safra 2013/1014 feito pela Presidenta Dilma Rousseff.
O evento, que representa um marco para o agronegócio nacional, demonstrou de forma inequívoca a
importância desse setor para o Brasil, para, também,
o desenvolvimento regional e, sobretudo, para a economia do País.
O Brasil tem nos últimos anos demonstrado a
sua pujança no setor agropecuário e o Governo brasileiro tem feito o seu papel para difundir esse vetor
da economia.
Não por acaso, a Presidenta Dilma Rousseff iniciou seu discurso destacando a participação expressiva
do agronegócio brasileiro na composição do crescimento anunciado do PIB no primeiro trimestre deste ano.
Segundo dados do IBGE, tendo a maior alta desde 1998, o setor puxou o crescimento de 0,6% do PIB
no primeiro trimestre deste ano, expandindo 9,7% em
relação ao trimestre anterior.
O agronegócio representa um quarto de todo o
Produto Interno Bruto nacional e gera aproximadamente
35 milhões de empregos em toda sua cadeia produtiva.
Em dez anos, a produção de grãos passou de
123 milhões de toneladas na safra 2002/2003 para
184 milhões de toneladas na safra atual. O valor da
produção agropecuária, segundo palavras do Ministro
Antônio Andrade, Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento brasileiro, deve atingir neste ano R$488
bilhões. Esse é o valor da produção agropecuária brasileira, 18% acima do que foi registrado no ano de 2012.
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O Brasil também, meus caros colegas Senadoras e Senadores, é referência na produção de aves, na
produção de suínos. E as estimativas iniciais apontam
para um crescimento de 6,6% na produção de carne
de frango, atingindo 13 milhões de toneladas, enquanto que a de suínos deve aumentar 2,9% e alcançar
3,6 milhões de toneladas de carne suína, somente no
ano de 2013.
Além de contribuir para o crescimento econômico
brasileiro, o setor é fundamental para a balança comercial. Afinal, o saldo das operações, veja, Sr. Presidente
Ivo Cassol, nos últimos 12 meses, bateu o recorde de
US$99,5 bilhões, com superávit de US$83 bilhões. O
superávit do agronegócio brasileiro dos últimos 12 meses na balança comercial – aquilo que se vende para
o exterior e que se compra do exterior, importação e
exportação – foi de US$83 bilhões.
O Brasil é o maior exportador mundial de café,
de açúcar, de etanol, suco e carne de frango, além de
ser o segundo em soja e carne bovina. Dessa forma,
chegamos à extraordinária situação de que um em
cada quatro produtos do agronegócio consumidos ou
comercializados em todo o Planeta é brasileiro. Um
em cada quatro produtos comercializados no Planeta
é brasileiro.
É bom se ressaltar que, há poucas décadas, o
Brasil era um importador de alimentos. Hoje, nós somos um grande exportador; não ainda o maior, mas
somos hoje considerados o segundo maior produtor
de alimentos e um grande exportador de alimentos
para o planeta.
Felizmente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo
da Presidenta Dilma tem atentado para a importância
estratégica do agronegócio nacional e, mais uma vez,
oferece ao País um plano agrícola e pecuário muito
melhor do que aquele apresentado no ano anterior, que
já era bom. Fica evidente a atenção e a importância
crescente do agronegócio.
A Senadora Kátia Abreu, Presidente da CNA,
ao discursar no evento, saúda a construção do Plano
Safra 2013/2014 como sendo aquele que envolveu
mais ministérios em sua elaboração, em especial, a
Casa Civil, chefiada pela Ministra Gleisi Hoffmann.
Também o Banco Central e o Ministério da Fazenda
foram aqueles que disponibilizaram estrategicamente
os recursos anunciados pela Presidenta Dilma Rousseff, nessa manhã, da ordem de R$136 bilhões, para
financiar a safra 2013/2014, o maior valor da história,
sendo 18% superior ao período anterior e bem superior aos R$20,2 bilhões liberados na safra 2002/2003,
ou seja, quase 700% a mais em apenas dez anos foi
o valor agregado ao Plano Safra brasileiro.
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Sr. Presidente, na verdade, a Presidenta Dilma
Rousseff foi além e disse que, se forem esgotados os
recursos, assegurará o repasse do que mais for necessário. Espero que não venhamos a precisar, meu
caro Líder Wellington, mas, se precisarmos, o Governo Federal já sinalizou que não faltarão recursos para
financiar o agronegócio brasileiro.
Na próxima quinta-feira, nós teremos ainda o
lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar e
o lançamento do Plano Safra do Nordeste brasileiro,
colocado muito bem pela Presidenta Dilma Rousseff.
O plano, lançado hoje pela manhã, abre crédito para os agricultores de todo o País investirem na
produção. O dinheiro pode ser usado para compra
de equipamentos agrícolas e melhoramento de infraestrutura nas propriedades rurais. Do total de R$136
bilhões, R$97,6 bilhões vão para financiar o custeio e
a comercialização, e o restante, R$38,4 bilhões, será
destinado a programas de investimento. Aliás, a Presidente fez questão de ressaltar que será ampliado
o atendimento ao médio produtor rural. O Programa
Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural saltou de
R$11,15 bilhões para R$13,2 bilhões nesta safra, um
aumento de 18%.
A taxa anual média de juros foi mantida em relação ao Plano Safra anterior e ficou em 5,5%. Algumas modalidades específicas, porém, tiveram redução:
3,5% para aquisição de irrigação e estruturas de armazenagem; 4,5% para o médio produtor; e 5% para
as práticas sustentáveis.
O programa Agricultura de Baixa Emissão de
Carbono (ABC), que incentiva práticas de agricultura
sustentável, teve os recursos elevados em 32%, comparando-se com o plano anterior, saltando de R$3,4
bilhões para R$4,5 bilhões. Isso mostra um comprometimento do Governo Federal com a sustentabilidade, com a redução da emissão de gases na camada
de ozônio, principalmente pelas áreas degradadas no
Brasil, que nós sabemos que existem, e muito.
O limite de financiamento de custeio por produtor
foi elevado de R$800 mil para R$1 milhão, e o limite para
comercialização, de R$1,6 milhão para R$2 milhões.
As cooperativas poderão acessar R$5,3 bilhões
por meio do Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção Agropecuária (Prodecoop) e do Programa de Capitalização de
Cooperativas Agropecuárias (Procap-Agro). A taxa de
juros anual das cooperativas para capital de giro foi
reduzida de 9% para 6,5% ao ano.
Dentre todas as boas-novas, a Presidenta Dilma
destacou também três pontos fundamentais no Plano
Safra, dos quais dois foram compromissos assumidos
no lançamento do Plano Safra anterior.
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Foi anunciado pela Presidenta Dilma um novo
Plano Safra para o Semiárido, composto de quatro
principais medidas, cuja finalidade é dar o tratamento
mais adequado aos produtores rurais daquela região
em virtude das grandes adversidades climáticas que
vêm afetando o Nordeste brasileiro nos últimos anos.
O primeiro compromisso cumprido, no entanto,
foi a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER) – que será, Sr. Presidente; Srªs e Srs. Senadores, vinculada à Embrapa,
mas atenderá aos dois Ministérios ligados ao setor:
Ministério da Agricultura e Ministério do Desenvolvimento Agrário. Sua função será ampliar e difundir os
conhecimentos, a tecnologia e as melhores práticas
entre todos os produtores rurais do País. Trata-se de
iniciativa que poderá representar um aumento expressivo na produção da produtividade e do bem-estar do
produtor brasileiro.
Outro compromisso assumido e cumprido merece
destaque deste Senador; merece, meus caros colegas,
deste Senador uma grande saudação com entusiasmo,
pois foi anunciada a disponibilização de R$25 bilhões,
nos próximos cinco anos, para financiar a construção
de silos com o objetivo de melhorar as condições de
armazenagem e de escoamento da produção nacional.
Nós vimos, recentemente, em uma revista de circulação nacional, que o Brasil perde, por ano, R$180
bilhões pela ineficiência nos modais de transportes e
na armazenagem em comparação com a Argentina e
com os Estados Unidos da América, levando-se em
consideração uma produção a dois mil quilômetros de
um porto. Olhem a diferença que nós poderíamos agregar ao produto brasileiro: R$180 bilhões ao ano. Agora
vem um programa de armazenagem que amenizará
essa situação. E, com os programas já instituídos, que
estão em andamento, para melhorar nossos modais de
transporte, eu tenho certeza de que, em poucos anos,
nós diminuiremos – e muito – essa diferença.
Essa questão da armazenagem trata, Sr. Presidente, de uma antiga batalha deste Parlamentar, que vê
como um grande avanço para o País a decisão tomada pela Presidenta Dilma Rousseff. Inclusive participei
de debates, em meu gabinete, junto com as entidades
que representam o setor, falando com a Casa Civil e
com demais integrantes do Governo, atentando para
a importância do Plano de Armazenagem.
Na safra 2013/2014, serão disponibilizados R$5
bilhões para esse fim. O agricultor terá um prazo de
15 anos para o pagamento, com juros de 3,5% ao ano.
O Governo promete, ainda, Sr. Presidente, dobrar
a capacidade de armazenagem da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), que receberá R$500
milhões na próxima safra.
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Trata-se, enfim, de buscar solucionar o déficit
que o País tem em quantidade de silos para armazenagem de grãos e, assim, evitar prejuízos causados
pelos gargalos no escoamento da produção.
Com muita satisfação, concedo um aparte ao Senador Líder do Partido dos Trabalhadores nesta Casa,
Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Meu
caro Senador Sérgio Souza, primeiro, quero dar aqui
o meu testemunho do trabalho e do apoio de V. Exª
exatamente para que o Brasil possa se consagrar
cada vez mais como o grande produtor de alimentos
do mundo. A gente viu hoje, naquele evento, a emoção da Presidenta e a animação do setor quando ela
citava o tamanho do crescimento. Em minha opinião,
tem que se olhar para a situação a que chegamos:
o PIB cresceu, em um ano inteiro, 0,9%; no primeiro
trimestre, 0,6%. Se for nesse ritmo, vamos pelo menos para 2,5%, aproximadamente, o que mostra, ao
contrário do que pensam os pessimistas, a retomada
do crescimento. Acho que o pior do impacto da crise
mundial no Brasil passou. E ela citava exatamente o
tamanho do crescimento do PIB específico da agricultura, na casa de 17%. Então, isso é algo realmente
especial. São 5,7% em relação ao mesmo trimestre
do ano anterior. Eu quero aqui apenas ressaltar um
ponto do que disse V. Exª. Acho que a área da armazenagem, do volume de recursos, tudo isso vai permitir
que a gente atinja realmente essa meta possível de
10 milhões de hectares em produção, como o grande
celeiro do mundo. Mas eu destaco aqui a criação da
Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão
Rural como a grande responsável para transformar o
Brasil. Eu acho que tudo isso, tanto para os médios,
como para a área de pesquisa, para a Embrapa, tem
um grande impacto. Então eu quero aqui parabenizar
V. Exª pelo pronunciamento e toda a equipe da Presidenta Dilma, o Ministério da Agricultura, o Ministério
do Desenvolvimento Agrário, a Embrapa, a Codevasf,
todos os órgãos que com certeza contribuem e, é claro,
aqueles de que a gente muitas vezes não fala bem: a
Fazenda, o Planejamento, a Casa Civil, os que fazem
com que toda essa operação seja possível dentro do
nosso País. Eu espero que o Paraná continue crescendo, e, tenha certeza, o nosso Piauí vai estar lá
também dando sua grande contribuição para o Brasil.
Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Já
está dando, Senador Wellington. Eu conheço as regiões
produtoras do Piauí. Tive oportunidade de passar por
lá no início deste ano e vi que as fronteiras agrícolas
do Brasil estão muito além daquilo que nós imaginávamos ser possível há pouco tempo.
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Sr. Presidente, a produção de grãos da safra que
se encerra chegou a 184 milhões de toneladas, enquanto a capacidade de armazenagem ficou em 145
milhões de toneladas, somados armazéns públicos e
privados, o que representa um déficit de estocagem
de 39 milhões de toneladas.
É importante, inclusive, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – ...
destacar que a Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação recomenda que cada país
tenha capacidade de armazenagem pelo menos 20%
acima de sua produção, o que, no caso do Brasil, equivaleria, em 2013, a 220 milhões de toneladas. Com os
novos armazéns que devem estar todos prontos até
2020, o País poderá chegar próximo a esse patamar.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, não poderia
deixar de exaltar também o aumento de 75% em relação aos recursos disponibilizados para subvenção no
ano passado no seguro rural. O montante passou de
R$400 milhões para R$700 milhões em subvenções.
Enfim, Sr. Presidente,...
(Interrupção do som.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR)
– Peço mais dois minutos para concluir. (Fora do microfone.)
Enfim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje
é dia de grande satisfação para a produção agropecuária nacional não apenas pelas excelentes notícias
anunciadas, mas sobretudo pela atenção e pela importância que dá o Governo ao setor.
Ganham com isso todos os produtores rurais do
País e todos os brasileiros que, muito em breve, poderão orgulhar-se de pertencer ao maior produtor e
exportador mundial de alimentos, com todos os benefícios que esta condição nos trará. Porque, a partir do
momento em que nós vamos diminuir o custo interno
da produção, mais recursos...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –...
vão ficar no interior deste País, mais empregos vão
ser gerados, porque esses recursos são consumidos
pelo comércio, pela indústria, pelo setor da construção civil, pelo setor da venda de móveis, de eletrodomésticos. E nós sabemos que as cidades brasileiras,
Sr. Presidente – não é diferente no Nordeste, não é
diferente no vosso Estado, o Estado do Piauí, não é
diferente no Estado de Rondônia, Senador Cassol –,
as cidades do interior deste País vão muito bem se a
agricultura for bem.
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E aqui eu quero aplaudir a Presidenta Dilma que
tem feito o seu papel em disponibilizar cada vez mais
recursos para o financiamento das safras brasileiras
e com juros cada vez menores.
Muito obrigado e boa tarde a todos.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o Sr.
Ivo Cassol deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT –
PI) – Mais uma vez parabéns ao Senador Sérgio Souza.
Passo a palavra ao Senador Ivo Cassol, pela Liderança do PP.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com alegria e satisfação que, mais uma vez, ocupo a tribuna desta Casa.
Temos feito um trabalho aqui em Brasília, junto
com os demais membros da Bancada federal. A exemplo disso, hoje à tarde, tivemos uma audiência pública com a Advocacia-Geral da União, em que estava
presente o Ministro Adjunto e também o Ministro Luís
Adams, que deu apoio para que seu adjunto continuasse o trabalho junto com a Bancada federal de Rondônia, sob o comando do nosso coordenador, Nilton
Capixaba, dos demais Deputados Federais, dos três
Senadores, juntamente com o presidente do SINDSEF,
que é o Sindicato dos Servidores Públicos Federais
no Estado de Rondônia, Daniel Pereira, ex-deputado
estadual do nosso Estado.
E a reivindicação que o presidente do sindicato
leva e levava naquele momento é sobre uma gratificação que os servidores públicos federais do Estado
de Rondônia, do Amapá e de outros Estados da Região Norte tinham direito, mas foram prejudicados, no
ano de 2005.
Não é a primeira vez que acontece isso, Sr. Presidente. Muitas vezes se encontra mecanismo para poder
atender aos demais Estados da Federação brasileira,
e muitas vezes os governantes tratam os Estados das
Regiões Norte e Nordeste com indiferença, quando,
na verdade, deveríamos estar aqui nesta Casa homenageando essas pessoas que tiveram a coragem de,
no passado, fazer um concurso público e, juntos, ocuparem a Amazônia para não entregarem a Amazônia.
Lembro que quando foi feito o concurso público não
havia regras diferenciadas para professores: quem
tinha o ensino fundamental ou licenciatura curta ou
outra área que tivesse algo a mais.
Ao mesmo tempo, quando se cria uma gratificação
– e infelizmente por um parecer único de um advogado do Ministério do Planejamento, e não é a primeira
vez que ocorre isso –, sempre colocam dificuldades,
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como colocaram com a transposição do Estado de
Rondônia, porque o Ministério do Planejamento quer
cortar gastos.
E deve cortar gastos com aquilo que não é necessário executar, fazer. Mas pagar com igualdade todos aqueles que foram contratados no mesmo regime
é obrigação e dever da União; é obrigação e dever do
Governo Federal.
Tanto é verdade que dos 3.500 ou 3.600 servidores federais, mais ou menos, todos eles tiveram incluída nos seus salários essa gratificação criada lá atrás
pelo Governo Federal. Mas, ao mesmo tempo, não foi
pago o período do começo de 2005 ao final de 2006.
Essa diferença que os servidores públicos buscam é
para terem o tratamento igual ao dos demais servidores, dos demais professores dos Estados brasileiros.
Além disso, disse o Ministro Adjunto que já estava
apto, estava pronto, já estava definido que 1.600 servidores, praticamente, já podem fazer o planejamento,
uma vez que os mesmos fizeram proposta de 10% do
desconto do total, menos o trabalho que os advogados
estão fazendo, a sucumbência que a União também
tinha que pagar. Isso é uma economia para a União.
Portanto, o acordo administrativo é o melhor caminho para economizar os cofres federais e, ao mesmo tempo, atender a demanda desses servidores, que
hoje dá mais de R$20 milhões.
Quanto a esses servidores que estão fora, ainda,
por esse parecer do advogado do Ministério do Planejamento, nos próximos dias, vai ser buscado, numa
audiência entre o Ministério da Fazenda, Advocacia-Geral da União e Ministério do Planejamento, a compreensão, no entendimento da lei. Porque, se uma vez
já foi incorporada essa gratificação no salário, não tem
mais que discutir o mérito; na verdade, é legal. Se não
fosse legal, não estariam incluídos, não teriam sido incorporados, com os salários, os vencimentos mensais
que esses servidores recebem até hoje.
Portanto, não tem por que ficar enrolando, não
tem por que ficar amarrando. Ao mesmo tempo, é a
oportunidade que o Sindicato dos Servidores Federais
tem, representado pelo ex-Deputado Estadual Daniel
Pereira, que é o Presidente do SINDSEF, de buscar que
seja colocado, com prioridade, ainda no Orçamento,
para ser pago em 2014. Se demorar, infelizmente, só
será em 2015 ou 2016. É uma luta desses servidores,
como tantas outras que já aconteceram, que vêm buscar
na Justiça um direito para ser contemplado no futuro.
A exemplo disso, o plano de cargos e salários,
aprovado no Estado de Rondônia, dos servidores, dos
professores da educação. Todo mundo sabe, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que o piso salarial é,
se não me engano, de R$1.431,38. É o piso nacional.
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No Anexo I, nas classes A, B e C, nas referências de 1
a 16, começa-se, na classe A, com o piso salarial que
é de aproximadamente R$1.400,00; vai até a referência 16, com R$1.800,00, quase R$1.900,00. Quando
pula para a classe B, ou referência 17, infelizmente, os
professores voltam a receber o provento de um piso
salarial de R$1.431,38.
É uma pegadinha! Os professores hoje estão
reivindicando, cobrando o que é direito. Se o governo do Estado está falando que não tem condições de
dar, então que não tivesse feito dessa maneira, enganando a todos quando dizia que na nova Rondônia
haveria diálogo; quando dizia que na nova Rondônia
não haveria greve.
É a mesma coisa daquela conversa do bêbado
com o delegado; o bêbado querendo convencer o delegado. Não foi diferente nas eleições municipais do
ano passado, em Porto Velho, quando eu ouvia o prefeito atual, ex-Deputado Federal, dizer que no governo dele haveria diálogo, que no governo dele haveria
isso ou aquilo.
Quero dizer que a greve é o caminho, é a maneira legal que existe, não só ao servidor público, mas a
qualquer funcionário, a qualquer servidor de qualquer
empresa, de buscar o seu direito, quando não são
contemplados ou por si próprios.
Então, da mesma maneira o SINDSEF busca hoje
essa diferença de salário. Quero lembrar essa diferença,
essa pegadinha, esse acordo que fizeram na calada da
noite no plano de cargos e salários dos servidores da
educação, que denunciei aqui desta tribuna: no Anexo
I – Classe A, referência de 1 a 16, quando se chega a
R$1.800,00, tinha que pular para R$1.900,00, numa
diferença de 2% entre uma e outra referência, ele volta para a Classe B, para R$1.431,00, dando prejuízo
a esses professores que estavam na expectativa, já
contando com essa diferença nas suas progressões.
Mas o Estado vai ter que pagar essa conta, porque
está na lei, no seu artigo 74 – se não estou enganado
– que diz que a progressão de cada referência é 2%.
A partir da referência 16, pula e continua dando 2%,
mesmo sendo na Classe B. Portanto, está escrito na
redação, não é uma pegadinha colocada num anexo
que vai tirar a essência da lei, que vai tirar o direito
dos professores.
Portanto, professores, servidores e pessoas que
buscam, e buscam com justiça, eu sempre digo que é
melhor uma verdade amarga do que uma expectativa
frustrada; é muito melhor ser verdadeiro, encarar os
fatos da maneira que sempre fiz como gestor, como
prefeito e governador que fui. Eu dividia com os demais servidores, com o secretariado, com a população
a realidade do que acontecia no Estado no dia a dia.
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Ao mesmo tempo em que dizem que não podem
dar aumento ou pagar a diferença para os servidores,
criticaram na época da campanha dizendo que, na nova
Rondônia, diminuiu-se o CDS, quando na verdade multiplicaram o CDS. Da mesma maneira que falam que
não têm condições de melhorar ou pagar um salário
melhor para as categorias, a exemplo da saúde, da
segurança pública, de todas as outras áreas, da educação, os cargos comissionados, os CDS, infelizmente,
ou felizmente para aqueles que ganham, magicamente tiveram, do dia para a noite, um aumento em torno
de 300%, com uma portaria. No meu Governo era de
R$4 mil; hoje, é na casa dos R$10 mil, dos R$12 mil ou
dos R$13 mil. Sem contar muitos apadrinhados, muitos
companheiros de partido, muitos aliados, ou melhor,
puxa-saco mesmo, aqueles que não produzem nada,
mas que, ao mesmo tempo, todo final de mês, sugam
uma parcela do recurso do Estado em benefício próprio. Isso é ruim para o Estado, é ruim para o Brasil.
Vir dizer que a arrecadação está baixa, está ruim?
Nós também enfrentamos lá atrás, em 2008 e 2009,
e o Estado andava equilibrado. E é isso que a gente
espera. Espera-se que o Governo consiga encontrar
caminho. Mas da mesma maneira que o Governo Federal lá atrás não contemplou e não deu essa gratificação, hoje os servidores estão buscando na Justiça.
Assim vai acontecer com o plano de cargos e
salários, no Anexo I, dos professores na educação
que também não estão sendo contemplados e estão
sendo prejudicados.
Além disso tudo, Srªs e Srs. Senadores, eu quero aqui lembrar que o novo Código Florestal (Lei nº
12.651) completa um ano de vigência. A nova legislação que em outubro passado recebeu alterações, com
a aprovação da Medida Provisória nº 571 (Convertida
na Lei nº 12.727, de 2012), traz entre os seus instrumentos programas de regularização ambiental (PRA),
o Cadastro Ambiental Plural (CAR). Com lançamento
em âmbito nacional previsto para até o mês de junho,
o cadastro que busca a regularização ambiental de
imóveis rurais, redução do desmatamento e recuperação das áreas degradadas.
Por ocasião desta data, foi realizada na Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), audiência pública com representantes dos setores ambientais e agrícolas para discutir
os desdobramentos desde a promulgação desse novo
ordenamento florestal.
Naquela oportunidade, o nosso Presidente, Senador Blairo Maggi, lembrou que, na prática, o Código
Florestal ainda não foi completamente implementado
– e é verdade –, esclarecendo que os Programas de
Regulamentação Ambiental (PRA) só poderão ser ini-
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ciados a partir das informações obtidas por meio do
Cadastro Ambiental Rural (CAR), já em fase de implantação pelo Ministério do Meio Ambiente. Isso já
tinha que estar 100% funcionando. Já tinha que estar
nos 27 Estados da Federação, nos 26 Estados mais
o Distrito Federal, a todo vapor.
Como exemplo, a oferta de incentivos para agricultores que mantiveram as florestas em matas nativas
em suas propriedades rurais. O novo Código Florestal reduziu a exigência de reserva legal e de áreas de
preservação permanente para aqueles que desmataram ilegalmente até 2008, mas não ofereceu nada de
concreto para beneficiar quem cumpriu a lei e manteve
florestas e matas, ou seja, quem desmatou, recebeu o
benefício de poder usar as áreas abertas. Quem não
desmatou recebeu o art. 41, que, infelizmente, ainda
é uma carta de boas intenções.
É o meu caso. Como proprietário, eu tenho a
propriedade e tenho mais de 50% de área preservada – mais de 50% de área preservada! É exemplo o
que eu fiz, enquanto nós, ao mesmo tempo, buscamos
dar condições e respaldo para que pudéssemos ter,
do ano passado para cá, um ajuste e, ao mesmo tempo, uma segurança jurídica para todos aqueles que
querem produzir.
É justo que o proprietário que manteve a reserva legal e ficou com restrição sobre o direito de uso
do seu patrimônio deva ser indenizado por gerar benefício à sociedade. Assim, é de suma importância a
implementação de instrumentos de regularização das
propriedades, como o Programa de Regularização Ambiental. É dar incentivo, incentivo de equipamentos, com
juros subsidiados de empréstimos, para poder fomentar ainda mais aqueles que, na verdade, cumpriram e
fizeram o dever de casa.
Segundo informação divulgada pelo Ministério do
Meio Ambiente, há 5,175 milhões de propriedades a
serem inscritas nos próximos dois anos no Cadastro
Ambiental, sendo 4,367 milhões da agricultura familiar.
Destaco, Srªs e Srs. Senadores, no texto, a valorização de atividades preservacionistas, além de
possibilitar a fomentação de novas oportunidades para
produtores rurais ingressarem na legalidade ambiental.
Não é preciso mais trabalhar na ilegalidade, mas, para
isso, é preciso que o Ibama, que é comandado pelo
Ministério do Meio Ambiente, facilite a vida de todo
mundo, faça o cadastramento e comece, ao mesmo
tempo, a cobrar daqueles que precisam na verdade
cumprir o seu papel, fazendo a recuperação das áreas degradadas, pois, infelizmente, não respeitaram a
legislação naquele momento. Trazer para a legalidade
e dar oportunidade para poder executar.
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Apesar de citar pontos positivos na nova legislação, pondero que o maior desafio do novo Código
Florestal será a efetividade das suas normas.
Está fácil! Podemos e devemos trabalhar na legalidade, mas, para isso, é necessário que tanto as
Secretarias Municipais de Meio Ambiente quanto as
Secretarias Estaduais de Meio Ambiente e o Governo
Federal trabalhem em conjunto com um só propósito:
o desenvolvimento e o progresso do nosso País, produzindo grãos sem precisar fazer mais nenhum desmatamento.
Avalio com aspectos bastante positivos esse
primeiro ano de vigência do novo Código Florestal
brasileiro. O texto consegue valorizar atividades de
preservação, incentivando até mesmo por meio de
instrumentos econômico-financeiros a conservação
ambiental, e, ao mesmo tempo, trazer uma sensação
de tranquilidade para o setor rural, que, ao contrário
da lei passada, que colocava 90% de um universo de
5,5 milhões de produtores rurais brasileiros na ilegalidade, passa a fomentar novas oportunidades para o
ingresso na legalidade ambiental desses produtores.
Muita coisa ainda precisa ser feita para colocar todas
essas inovações legislativas em prática. Primeiro, é
preciso que se entenda a abrangência dos institutos
jurídicos criados como forma de oportunizar uma democratização do acesso às normas do Código Florestal
para todos os seus destinatários. Em segundo lugar,
é necessária uma conscientização em torno das novas regras no sentido de que elas vêm para melhorar
substancialmente a vida agroambiental brasileira. E,
em terceiro lugar, vontade política dos Estados em se
adequarem aos princípios e institutos jurídicos inauguradores da nova lei florestal brasileira.
Muita coisa ainda precisa ser feita, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para colocar todas essas
inovações legislativas em prática.
O Cadastro Ambiental Rural, além de ser obrigatório para todas os proprietários rurais, é um registro
público eletrônico de âmbito nacional, que substitui as
antigas e ultrapassadas averbações de reserva legal,
possuindo também um nítido caráter fiscalizatório e
instrumento indispensável para a regularização jurídica
ambiental de todas as propriedades rurais do Brasil.
Claro que o impacto do cadastro é extremamente positivo, pois ele servirá de ponte para que o Estado ambiental desempenhe com maior eficiência as
suas atividades, diminuindo a burocracia exacerbada
e auxiliando no combate aos desmatamentos ilegais
em torno de áreas de preservação permanente e de
reserva legal. Em resumo, um mecanismo que serve
para subsidiar a Administração Pública e facilitar o ingresso dos produtores na legalidade.
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Não há dúvidas de que o maior desafio do Código Florestal será a efetividade das suas normas. Um
grande erro do Estado brasileiro é querer modificar ou
criar normas ambientais por meio de medidas provisórias, como foi feito esse recente código, sobretudo
porque um dos mais importantes princípios do Direito
Ambiental é o da participação democrática que incumbe
a todos os cidadãos, nos mais diferentes níveis, interessados em realizar a construção de uma legislação
protetora do meio ambiente.
A legislação nova consagra o compromisso com
a realização de atividades que têm, no seu foco, a
sustentabilidade na exploração dos recursos naturais.
Recentemente, os Senadores Luiz Henrique e
Jorge Viana estiveram na Europa, como representantes desta Casa, para o ciclo de palestras sobre o
Código Florestal. Os encontros foram direcionados às
ONGs ambientais, empresários, diplomatas, jornalistas
e autoridades políticas em Paris, Bruxelas e Londres.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Ressaltou-se, naquela ocasião, como bem o Senador Luiz
Henrique, que “o Novo Código Florestal deu um protagonismo internacional para o nosso País, já que o
que decidimos é a lei mais avançada do mundo em
matéria de meio ambiente. Em nenhum outro país, a
propriedade privada é limitada”, como em nossa terra.
Mais um minutinho só, ou dois minutos, para concluir, Sr. Presidente, porque está no fim.
Disse ele, naquela oportunidade:
Quando falamos que, no Brasil, o proprietário só
pode utilizar 80% da sua terra, se localizar no Amazonas; e 35%, se no Cerrado, eles ficaram surpresos
e admirados. Quando dissemos que, nas demais partes do País, 20% das propriedades rurais deverão ser
constituídas de reserva legal coberta de vegetação,
demonstraram ainda maior surpresa. Quando focalizamos o mapa da Amazônia, revelando que 76% são
constituídas de terras públicas florestadas e apenas
24% de propriedades privadas, ficaram simplesmente pasmos.
E o novo código faz um compromisso severo com
a reafirmação da importância da função estratégica da
atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade...
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ... no
crescimento econômico, na melhoria da qualidade de
vida da população brasileira e na presença do País nos
mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia. O impacto ambiental fica, da melhor maneira
possível, resguardado sob o manto da proteção legis-
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lativa, sem critérios que incentivem a sua continuidade
e, muito ao contrário, a lei, valorizando os princípios
constitucionais da preservação de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado e da proteção da biodiversidade, estabelece mecanismos que propiciem a recomposição e a regeneração das florestas existentes
em todo o território nacional.
À medida que a sociedade se desenvolve, inclusive o seu nível de conscientização, é natural que haja
uma evolução e uma maturidade capaz de estabelecer
mudanças pontuais em um ou outro ponto. É imperioso
dizer que, com todos os seus aspectos positivos, este
novo código está longe da perfeição, mas que, diferentemente da antiga lei florestal brasileira, analisa a
preservação ambiental com os olhos voltados para a
razão e proporção, capazes por equacionar interesses
de “ambientalistas” e “ruralistas” – entre aspas –, nossos produtores rurais brasileiros, que possam elevar o
índice da qualidade de vida do nosso Brasil.
É com alegria, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que, mesmo que a exposição dos nossos Senadores, tanto o Senador Luiz Henrique quanto Jorge
Viana, que estiveram na Europa, quando lá apresentaram e demonstraram o nosso novo Código Florestal.
Lá, demonstraram que 75% da nossa área amazônica
é preservada e é reserva florestal. Ao mesmo tempo,
ficaram boquiabertos, para dizer a palavra verdadeira, porque, infelizmente, eles lá fazem o contrário. Nós
aqui fizemos o dever de casa.
Por isso, os nossos produtores rurais nos quatro
cantos deste Brasil...
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ... têm
de ser tratados como verdadeiros heróis. São pessoas
que tiveram a coragem de colocar a mudança em cima
de um caminhão de pau-de-arara, como fizeram meus
pais. Fomos juntos para a Amazônia e para Rondônia.
Não foi diferente com a família do Blairo Maggi, no Estado de Mato Grosso. Não foi diferente com
tantos outros, Cassol, Maggi, Silva, que foram para o
Estado do Acre, como o Senador Anibal, como outros,
e ajudaram a implementar uma economia rica e forte.
É essa economia que busca sustentar o nosso
povo brasileiro. O que produzirmos além...
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ... deve
ser levado para o mercado internacional, dando condições de gerarmos divisas.
O nosso Brasil é forte, o nosso povo é competente, sério e capaz. É por isso que, quando alguns
mostram uma mania de tratar o nosso produtor como
delinquente, como bandido, como criminoso, eu não
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aceito, porque eu também botei o cacaio nas costas,
andei 40, 50, até 72 quilômetros mata adentro, em
1977, 1978, 1977, 1980, para ter um pedaço de terra,
junto com a minha família. Assim há outros pioneiros,
outros desbravadores da Amazônia, porque o Governo Federal dizia: “Vamos ocupar a Amazônia para não
entregar a Amazônia”.
Obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Que Deus abençoe todos!
Até a próxima oportunidade, se Deus permitir!
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Com a palavra, o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT– AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador Wellington Dias, que preside a sessão
neste momento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, ocupo
a tribuna inicialmente para informar que participei hoje
de uma reunião da Bancada Federal do Acre com o
Presidente da Câmara, Deputado Henrique Eduardo
Alves, e com o Líder do Governo na Câmara, Deputado
Arlindo Chinaglia, do Partido dos Trabalhadores, para
tratarmos exatamente da situação que está sendo um
grande trauma para milhares de servidores públicos do
Estado do Acre, que é, exatamente, uma decisão do
Supremo Tribunal Federal no sentido de não reconhecer
uma emenda constitucional à Constituição do Estado
do Acre, que dava garantia e estabilidade a todos os
servidores públicos após 1988 e que não fizeram concurso à época. São servidores que têm 18, 19 anos
de serviço público e que agora estão sob ameaça de
terem esses contratos tornados nulos.
Então, há um grande clamor dos servidores públicos do Estado do Acre. Há uma ameaça sobre aproximadamente 11 mil servidores. Esse é um momento
que tem unificado a Bancada Federal do Acre ao Governador Tião, que tem tido uma postura muito corajosa
em defesa dos servidores.
Hoje, estivemos reunidos justamente com o Presidente da Câmara dos Deputados, para falar sobre a
possibilidade de contarmos também com a solidariedade desses Líderes e dos demais Líderes partidários
dentro da Câmara dos Deputados, para buscar uma
saída que possa ser a menos traumática possível.
Dois sites do Acre fizeram uma abordagem dizendo que nem eu, nem o Senador Jorge Viana havíamos participado dessa reunião, como se não estivéssemos tratando, com a devida importância, esse
drama de milhares de servidores do Estado do Acre.
Essa notícia já foi desfeita, porque, inclusive, houve
fotografias da reunião com o Presidente da Câmara e
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essas fotografias foram publicadas já. De tal maneira
que podemos afirmar, com toda tranquilidade, que a
preocupação com os servidores é a mesma entre todos os integrantes da Bancada federal.
E mais: nós temos uma história de defesa desses
servidores. Jorge Viana foi, por oito anos, Governador
do Acre, e, durante esses oito anos, nós trabalhamos
firmes com a Procuradoria-Geral do Estado para fazer
a defesa desses servidores. Binho Marques foi Governador durante quatro anos, e, durante esses quatro
anos, a Procuradoria-Geral do Estado também atuou
com toda firmeza, fazendo a defesa dos servidores
em todas as instâncias. A prova é que, durante doze
anos, dos governos de Jorge Viana e Binho Marques,
nenhum servidor sequer foi demitido por determinação
judicial. Houve momento em que o Governador Jorge
Viana afirmou que, se fosse determinação da Justiça a
demissão dos servidores, ele preferia ir preso a demitir
um servidor. E, assim, ele segurou, com toda firmeza,
a mobilização da Procuradoria-Geral do Estado em
defesa desses servidores.
A mesma coisa aconteceu durante o governo do
Governador Binho Marques. E, agora, da mesma maneira, está com o Governador Tião Viana. Tenho participado de reuniões, repetidas vezes, com o Governador Tião Viana, em que ele tem tratado com a mesma
seriedade a questão. Já se reuniu com os sindicatos
das mais diversas categorias do Estado para reafirmar
o compromisso do seu Governo com todos os servidores, e um compromisso de dar total segurança, total
garantia aos servidores de que o Governo do Estado,
sob a direção do Governador Tião Viana, está a serviço desses servidores e estará, solidariamente, com
esses servidores na busca de uma saída.
Assim tem agido a nossa Procuradoria-Geral
do Estado. Estive com a nossa Procuradoria, com os
Procuradores Rodrigo das Neves e Roberto, e fomos
ao Supremo Tribunal Federal, onde nos reunimos com
Ministros, para tratar desse assunto. Estamos permanentemente apresentando os argumentos que podem
ser apresentados, no sentido de proteger o servidor
do Estado do Acre.
Onze mil servidores é o número aproximado de
25% de servidores do Estado. É só imaginar o que seria
a demissão de 25% de servidores de São Paulo ou de
qualquer outro Estado do Brasil para ver o tamanho do
clamor social que isso resultaria, da catástrofe social,
do quanto isso impactaria a economia do Estado. Exatamente por ter essa consciência é que eu me coloco
completamente solidário aos servidores, juntamente
com o Governador Tião Viana. Tenho certeza de que o
Senador Jorge Viana, da mesma forma, como já externou e já manifestou esse seu sentimento de proteção
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aos servidores no passado, a mesma coisa ele está
fazendo neste momento.
Não há nenhuma dúvida quanto à nossa preocupação, ao nosso comprometimento e à nossa disposição de luta em defesa dos servidores do Estado do
Acre. Haveremos de encontrar uma saída que seja a
menos traumática possível para a garantia da estabilidade desses servidores.
Mas, Sr. Presidente, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado, tenho procurado me manifestar, repetidas vezes, aqui na tribuna, porque esse é o
nosso espaço de combate e não podemos abrir mão
de fazer o bom debate a respeito das coisas em que
acreditamos. Já fiz vários pronunciamentos da tribuna sobre essa operação G7, que está causando uma
grande injustiça a pessoas no Estado do Acre. Ontem
fiz aqui referência a uma entrevista do advogado Luiz
Saraiva, que é Vice-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre.
Hoje, eu trago um artigo muito bem escrito pelo
Prof. Leonardo de Brito, que é mestre em relações
internacionais, professor da Universidade Federal do
Acre e também Presidente Regional do Partido dos Trabalhadores. Ele traz uma reflexão muito interessante,
porque as pessoas, no senso comum, dizem assim:
“Ah, a Polícia Federal fez uma operação, e quando a
Polícia Federal faz uma operação é porque tem algo
de muito sério.” É verdade, a Polícia Federal é uma
instituição séria, mas ela é passível de erro.O Governo brasileiro paga milhões de indenização, por força
de operações atabalhoadas, operações não fundamentadas, operações que acabam causando grandes
prejuízos pessoais à honra de pessoas.
E é exatamente por isso que o Professor Leonardo
de Brito faz um artigo tão fundamentado. Dentro dos
argumentos que tenho apresentado, inclusive, para as
pessoas do interior do Acre que nos assistem pela TV
Senado, faço, aqui, uma leitura deste artigo:
Tão logo deflagrada a Operação da Polícia
Federal, denominada G7, foi muito comum,
em meio ao sentimento de dúvidas, manifestações do senso comum do tipo: “se foi a Polícia
Federal, é porque tem coisa aí!”. Trata-se de
clara alusão à credibilidade da Polícia Federal
e de seu aparato investigatório no combate ao
crime. Neste momento, algumas vozes se levantam contra aqueles que ousam questionar
tal operação, como se esse fosse um assunto
proibido, um artifício de defesa ou de pura retórica. Questionar a Polícia Federal virou quase
um ato passível de censura.
O renomado escritor inglês George Orwell, em
sua instigante obra “1984”, apresenta-nos um
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modelo de estado totalitário, chamado Oceânia,
onde pensar constituía um crime gravíssimo.
Espero, sinceramente, que os arautos da intocabilidade das instituições não me condenem
por este artigo.
Em um Estado democrático de direito, o fortalecimento das instituições republicanas deve ser
um objetivo permanente e incansável. Tais instituições devem, a priori, sempre ser respeitadas. Entretanto, justamente por ser um Estado
democrático, tais instituições não são infalíveis
e, portanto, insuscetíveis de questionamentos.
O fato de uma instituição de Estado, por suas
atribuições constitucionais, não ter cor partidária, não quer dizer necessariamente que não
possa ser utilizada inescrupulosamente por
alguns seus membros com claras finalidades
políticas ou para atingir pessoas. Encontra-se
ainda, passível de cometer erros.
Dessa forma, a fiscalização, o controle social
e o constante questionamento de suas ações
são fundamentais para o fortalecimento de
sua credibilidade institucional. O controle das
polícias é feito tanto internamente, por suas
corregedorias, como externamente, pelo Ministério Público. Isso não quer dizer, obviamente, que a imprensa e a sociedade de um
modo geral não possam fazê-lo. Sim, devem
fazê-lo, sob o risco de regredirmos a regimes
de exceção, como tivemos no Brasil, de 1964
a 1985, cujas vísceras estão hoje expostas
pela Comissão da Verdade. Naquele período,
as instituições policiais foram utilizadas para
perseguir politicamente e violar direitos e garantias fundamentais.
Aqui não se trata obviamente de desqualificar a importante e imprescindível instituição
Polícia Federal – instituição republicana – ou
qualquer outra.
A Polícia Federal é e sempre será respeitada. Aliás, a atuação do PT nos governos do
Acre e do Brasil primou pelo fortalecimento
das instituições e da transparência na esfera
pública. Nossos governos criaram e fortaleceram mecanismos importantes de controle
social, tais como o orçamento participativo,
conselhos, conferências, controladorias, portais de transparência, Diário Oficial on line e,
mais recentemente, a Lei de Acesso a Informações públicas. Hoje, a Polícia Federal tem
liberdade para investigar até o próprio Governo, e a Procuradoria Geral da República, que
nos governos FHC tinha o seu “engavetador”,
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hoje denuncia membros do Governo, como
ocorreu na Ação Penal nº 470. Aqui no Acre,
a Polícia Civil atua no combate à corrupção,
como ocorreu, recentemente, no Detran e na
Secretaria de Fazenda.
Contudo, repito, o fortalecimento de tais instituições não quer dizer que as mesmas são
infalíveis. E aqui volto a dialogar com o senso
comum, presente na afirmação inicial do texto,
acerca da atuação da Polícia Federal. Para isso,
recorro a uma matéria da Revista Consultor
Jurídico, de 17 de setembro de 2011, sobre as
operações da Polícia Federal no Brasil.
De acordo com a matéria, o Governo Federal
tem tido inclusive prejuízos ao Erário por conta
de operações espetaculosas, como é o caso
da Operação G7. De acordo com a revista,
‘desde 2007, o Governo Federal foi condenado a pagar pelo menos R$ 1,6 milhão em
indenizações por danos morais ou materiais
a pessoas que foram presas por engano, que
foram presas por engano, ilegalmente, ou que
foram submetidas à exposição midiática excessiva pela atuação da Polícia Federal.”
Tais condenações por danos morais, em sua
grande maioria, irreparáveis, são fruto de uma
inversão de valores em nossa sociedade, facilitada pela natureza cada vez mais midiática
da ação policial: a substituição do princípio
constitucional da presunção de inocência, pela
condenação midiática sumaríssima e imediata
dos acusados, sem direito de defesa. Quem é
acusado agora, condenado previamente pela
mídia, deverá correr para provar sua inocência e, obviamente, não terá o mesmo espaço
midiático e audiência se vier a ser considerado inocente.
Para os leigos, quando se fala em inquérito policial, estamos falando do período de investigações, tem caráter inquisitivo, não comportando
o contraditório e a ampla defesa do acusado.
Portanto, a verdade real, que é o objetivo maior
do processo penal, ainda não pode ser conseguida. Assim, para que se chegue à verdade real e, portanto, à justiça, os investigados
devem, além de indiciados pelo inquérito, ser
denunciados pelo Ministério Público junto ao
Poder Judiciário e, sendo submetidos ao devido processo legal, com direito ao contraditório
e à ampla defesa, aí sim, serem condenados
ou absolvidos.
Sobre esse aspecto, apresento a análise dos
desdobramentos das operações. Segundo a
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publicação, “nas dez mais escandalosas operações patrocinadas pelo Governo, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal colocaram
841 pessoas no banco dos réus, mas apenas
nove (1,1%) foram condenadas definitivamente.
Do total, só 55 (6,5%) sofreram algum tipo de
condenação. A maioria teve a pena anulada
ou recorre em liberdade. Em síntese, mesmo
com o grande estardalhaço criado pelas operações e pela mídia, o resultado das operações,
seus elementos probatórios e a legalidade das
ações, submetidas ao devido processo legal,
literalmente deram em nada, demonstrando
sua fragilidade.
Uma das principais causas de não prosperarem foi a violação de direitos fundamentais,
sobretudo com a utilização de escutas telefônicas, que foram consideradas ilegais, portanto, abusivas.
Sobre isso, também se posiciona a matéria: “diversas decisões do STJ e do Supremo Tribunal Federal
já pacificaram o entendimento de que a quebra de sigilo tem de ter fortes motivos para ser decretada. Não
pode ser o primeiro ato de uma investigação diante de
uma denúncia anônima ou da comunicação de um fato
estranho. Trocando em miúdos, sem investigações preliminares sobre um possível crime, não é legal quebrar
o sigilo de investigados”. Como é sabido, a Operação
G7 baseia-se quase que exclusivamente em escutas
telefônicas. O pior é que neste caso o conteúdo das
escutas foi amplamente divulgado, expondo inclusive
a intimidade das pessoas.
Nos bancos dos cursos jurídicos, aprendemos
as velhas e eternas máximas de que “uma injustiça
cometida contra um, equivale a uma injustiça cometida contra todos”, ou que “mais vale um criminoso
solto, que um inocente preso”. Aliás, se há algo que
emociona e ao mesmo tempo revolta, são situações
em que pessoas inocentes são injustiçadas, vide os
exemplos dos lavradores do caso Luziene, em Sena
Madureira, e da Escola Base, em São Paulo, para não
citar outros exemplos. Imaginem, então, diante de tais
dados, o número de pessoas que foram injustiçadas
pela “infalível” Polícia Federal, ao longo de tantos anos,
e agora nesta operação?
Só lembrando, Senador Wellington Dias, o caso
da Escola Base é um caso amplamente conhecido,
mas o caso Luziene não é de conhecimento da maioria, porque aconteceu lá no Acre. Houve o assassinato
de uma jovem, e três jovens foram presos, torturados
durante meses, como sendo os responsáveis por esse
assassinato. Inclusive, o pai de um deles se suicidou
em função da prisão do filho. E depois se chegou à
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conclusão de que esses jovens eram inocentes, e não
foram reparados depois de tantas atrocidades praticadas contra eles.
Hoje, a pessoa que coordenava as investigações,
inclusive praticando sessões de torturas, é Deputado
Estadual, pelo PSDB do Acre, que faz esse estardalhaço todo contra o nosso Governo.
As informações acima citadas poderiam nos trazer
um conjunto de interrogações que, em tese, e dentre
várias outras, são aplicáveis à Operação ocorrida no
Acre. Senão vejamos: pessoas de bem, gestores públicos com vários anos de vida pública, sem uma mácula, e suas famílias poderiam estar sendo injustiçadas
neste momento, sofrendo danos irreparáveis em suas
vidas? A Polícia Federal teria utilizado escutas fora dos
parâmetros estabelecidos pelos tribunais superiores?
A acusação da Polícia Federal se apresentaria frágil
na medida em que expõe um suposto esquema envolvendo fraudes em licitação na qual não há nenhum
membro da CPL do governo indiciado? A indicação da
Polícia Federal de que haveria um esquema facilitado pelo governo para empresas vencerem licitações
no Programa Cidade do Povo seria frágil, porque não
se trata de licitação com a participação do Governo,
mas de habilitação junto às instituições financeiras?
A acusação de supostos desvios no Programa Ruas
do Povo, esclarecidos recentemente pelo Governo,
seria inverídica? Haveria intenção da Polícia Federal
em prejudicar o governo, uma vez que a operação foi
atrasada para possibilitar o espetáculo e a presença
da Rede Globo que, devidamente informada, chegou
ao Acre às vésperas da ação?
É importante ressaltar que não são apenas estas
as indagações, mas poderíamos apresentar inúmeras
outras. O certo é que, por convicção, posso afirmar
que a melhor resposta a tais indagações é afirmativa.
Entretanto, se ao lê-las você se permite pelo menos a
possibilidade da dúvida, então, parabéns! Você é um
cidadão da República Federativa do Brasil, um Estado
Democrático de Direito. E não poderá ser censurado
por isso. Muito menos condenado por crime de pensamento como na Oceânia, de George Orwell. E viva
a democracia!
Assim, Sr. Presidente, eu concluo esse meu pronunciamento, deixando mais um elemento de reflexão
aqui sobre essa barbaridade jurídica que está acontecendo no Acre, e, em função disso, o Deputado Federal Sibá Machado, digno representante do Partido dos
Trabalhadores no Acre, hoje, fez uma representação
junto ao Conselho Nacional de Justiça contra a Desembargadora Denise Bonfim que decretou as prisões, que
é a relatora desse processo e até hoje não permitiu
às partes e aos advogados das partes terem acesso
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a esse processo, numa demonstração inequívoca de
que ela está atropelando a Constituição, atropelando
as leis para fazer valer seus caprichos e suas vontades.
Isso não é passível de ser aplaudido em um Estado
Democrático de Direito, tem de ser questionado. Isso
que está sendo feito pelo Profº Leonardo Brito, que
não tem imunidade parlamentar, mas tem a coragem
de questionar a atitude da Polícia Federal e também
da Desembargadora Denise, eu tenho por obrigação,
como Parlamentar que tem imunidade de opinião, ter
que expressar aqui e fazer os cumprimentos ao Prof.
Leonardo Brito, Presidente Regional do Partido dos
Trabalhadores e professor da Universidade Federal do
Acre, Mestre em Relações Exteriores, porque ele teve
a coragem de pôr a nu, de maneira consciente, didática e extremamente convincente, o quanto o Estado
democrático de direito está ameaçado hoje, no Acre,
por essas atitudes da Desembargadora Denise Bonfim, que não aceita a condução do processo da forma
como deve ser, com amplo direito de defesa para as
pessoas acusadas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado pela tolerância do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Senador Anibal, eu já tive a oportunidade de
manifestar a minha solidariedade a todos que eu sei
que sofrem neste momento, ao Governador Tião Viana,
que com tanta dignidade desempenhou seu mandato aqui no Senado e com certeza desempenha hoje
o mandato como Governador, a V. Exª que, de forma
brilhante, dinâmica, tem aqui, com muita competência,
defendido os interesses maiores do povo do Acre, assim como ao Senador Jorge Viana e, na sua pessoa,
os que fazem a bancada, os que fazem a equipe de
governo, os filiados não só ao nosso Partido, mas a
outros partidos.
Quero dar aqui o meu testemunho, porque eu
sei o quanto hoje nós temos esse espetáculo, muitas
vezes, por parte de instrumentos do Estado. Espetáculos que, muitas vezes, colocam em primeiro lugar a
condenação. Primeiro é feita a condenação, só depois
é feita a investigação.
Eu citava aqui o exemplo não do meu Partido,
não do Partido de V. Exª, mas do Parlamentar Alceni
Guerra, que foi Ministro da Saúde. Ele foi execrado,
condenado, enfim, e conseguiu provar a sua inocência.
E Ibsen Pinheiro, um dos autores da Lei dos Royalties, também, da mesma forma. Enfim, são inúmeros
os casos. Mas eu sempre digo que a verdade sempre
vence. E com certeza, tenho a convicção de que esses
fatos serão apurados e a verdade virá.
Eu também me somo aqui a essa decisão. Não
pode ter medo. Não há ninguém acima da lei. Nem
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quem é policial, nem quem é procurador, nem quem
é desembargador, nem quem é do Supremo. Ninguém
está acima da lei.
Em primeiro lugar, a vontade do povo, que é
expressa pelos eleitos pelo povo. Em primeiro lugar
a vontade do povo. E, com certeza, sei que é um momento doloroso, de sofrimento, mas eu tenho convicção de que – alguns podem até, nesse instante, ganhar com esses espetáculos – a verdade virá e é ela
que vai prevalecer.
Então eu peço a Deus que abençoe cada um por
esse momento doloroso. Aqui, em nome do povo do
Piauí, e, tenho certeza, dos brasileiros com convicção,
o que queremos é que se tenha, na forma da lei, a apuração dos fatos e que venha à tona somente a verdade.
E é isso que vai jogar por terra aquilo que é espetáculo, aquilo que é, muitas vezes, apenas um jogo
político. É bom não esquecer, um jogo político que
muitas vezes é jogado com amplos parceiros, com a
imprensa, com pessoas da imprensa, com pessoas
de outras áreas. Não tem ninguém fora da política. É
uma ilusão achar que haja algum setor fora da política. Mora num lugar, tem os seus simpatizantes, essa
realidade que hoje, como liderança vocês estão enfrentando no Acre, outros brasileiros já enfrentaram
em outros lugares.
Mas, como noutros lugares, como disse V. Exª,
para o bem da democracia, para o bem do povo brasileiro e do Acre, eu tenho convicção de que nós vamos
ter a apuração dos fatos. E, pelos dados que me são
passados, a certeza da convicção.
Se alguém cometeu algum crime, conhecendo V.
Exª, conhecendo o Governador Tião Viana, conhecendo o presidente do Partido dos Trabalhadores no Acre,
queremos a punição, na forma da lei. Mas também que
seja preservada a Justiça, e, neste instante, preservado o direito de defesa, o direito de ter a verdadeira
apuração e todo o processo legal, para que tenhamos
a verdade após um julgamento.
Era isso que eu queria transmitir a V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Senador Wellington Dias.
Recebo com muita sensibilidade a manifestação
de V. Exª, porque sei que é uma manifestação consciente de uma pessoa que já viveu o papel de governador
por oito anos e que, certamente, tem a exata dimensão do quanto é importante haver o devido processo
legal para investigar todas as situações. Então, é uma
situação que está posta; o que nós queremos é que
aconteça o devido processo legal, que a Justiça seja
feita, mas que seja feita na forma da lei, que seja feita
de maneira a serem observados todos os princípios
constitucionais; que as leis sejam respeitadas e não
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sejam atropeladas da forma como está acontecendo,
com as pessoas previamente condenadas, sem terem
se submetido a um processo legal.
Agradeço muito a (...)
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – (...) solidariedade de V. Exª e tenho certeza de que também
o Governador Tião Viana e a sua equipe recebem com
muita sensibilidade essa manifestação de V. Exª.
Muito obrigado.
E agora vou ocupar a presidência para que V. Exª
possa fazer o seu pronunciamento.
O Sr. Wellington Dias deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu da Câmara dos Deputa-
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dos o Projeto de Lei da Câmara n° 37, de 2013 (n°
7.663/2010, na Casa de origem, do Deputado Osmar
Terra), que altera as Leis n°s 11.343, de 23 de agosto
de 2006; 7.560, de 19 de dezembro de 1986; 9.250, de
26 de dezembro de 1995; 9.532, de 10 de dezembro
de 1997; 8.981, de 20 de janeiro de 1995; 8.315, de
23 de dezembro de 1991; 8.706, de 14 de setembro
de 1993; 8.069, de 13 de julho de 1990; 9.394, de 20
de dezembro de 1996; e 9.503, de 23 de setembro de
1997; os Decretos-Lei n°s 4.048, de 22 de janeiro de
1942; 8.621, de 10 de janeiro de 1946; e 5.452, de 1º
de maio de 1943, para dispor sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e as condições
de atenção aos usuários ou dependentes de drogas e
para tratar do financiamento das políticas sobre drogas.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Projeto de Lei da Câmara n° 37, de 2013,
vai às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;
de Educação, Cultura e Esporte; de Assuntos Econômicos; de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos e
Legislação Participativa.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Agora, com a palavra, como orador inscrito, o
Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, é com muita
honra que subo à tribuna desta Casa, sob a presidência de V. Exª no final desta sessão, primeiro para trazer
aqui um registro importante, e é para mim uma honra
V. Exª poder testemunhar, da beleza do nosso Festival de Inverno de Pedro II. Daqui parabenizo a Prefeita
Nelma Café, com toda a sua equipe, com o Sebrae,
com o Governo do Estado, com o setor privado, com
os patrocinadores, todos que participaram desse importante evento, os artistas. É um importante festival
de jazz em Pedro II, no Estado do Piauí, assim como
em Piripiri e outros Municípios das chamadas Serras
do Nordeste.
Também destaco as obras inauguradas naquele
Estado, obras importantes, na última quinta-feira e na
última sexta-feira: a entrega de máquinas e equipamentos do Governo da Presidenta Dilma pelo MDA a
97 prefeituras; obras entregues pelo Governador do
Estado do Piauí, tanto na região de Caxingó, Caraúbas, com o asfaltamento e outras obras importantes;
em Parnaíba, o Governador com o Prefeito Florentino na visita à obra da Zona de Processamento para
Exportação e um conjunto de outras obras realizadas
pelo Prefeito Florentino Neto.
Destaco ainda, Sr. Presidente, que, na próxima
semana, vamos estar nos Municípios de Santa Filomena, Gilbués, Monte Alegre, visitando outra importante obra de parceria entre o Governo da Presidenta
Dilma com o Governo do Piauí para a obra de Santa
Filomena, uma obra de asfaltamento. O Governador
Wilson Martins vai lançar também a recuperação do
trecho de Redenção para Curimatá.
Mas, Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna hoje é tratar de um tema que me é especial. Na
próxima quinta-feira, haverá uma sessão comemorativa do Dia da Pessoa com Deficiência, no Estado do
Piauí. Será na Assembleia Legislativa. É uma iniciativa
da Deputada Rejane, do Partido dos Trabalhadores,
apoiada pelos seus pares, pelos movimentos sociais.
Eu retorno a esta tribuna para falar exatamente sobre
esse tema. É um tema para o qual tenho me dedicado
de forma especial, não apenas como gestor público,
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mas por tudo que aprendi como pai da Daniele, uma
criança autista.
Com certeza, comemorei aqui um entendimento,
após uma grande pactuação, de uma comissão, da qual
fiz parte, juntamente com a Ministra Maria do Rosário,
Senador Lindbergh e outras lideranças técnicas de vários ministérios, de vários movimentos sociais. Trata-se
do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós tínhamos
aqui um projeto, que foi apresentado pelo Senador
Paulo Paim, o PL nº 7.699, que tramita desde 2006 e
foi a primeira iniciativa de criação de um estatuto para
a pessoa com deficiência. Aprovado pelo Senado em
2006, tramita na Câmara dos Deputados desde então.
Pois bem, quando Governador do Piauí, fizemos do nosso Estado uma referência na inclusão das
pessoas com deficiência, trabalho que me orgulha
muito. Somos o terceiro Estado brasileiro com maior
população de pessoas com deficiência, proporcionalmente – é o terceiro maior do Brasil, como eu disse
–, de acordo com o Censo do ano 2000. Houve uma
pequena redução, mas ainda se mantém, em 2010, na
casa de 17,63% dos piauienses, que possuem uma ou
mais deficiências. E é no Piauí que está localizada a
cidade com maior percentual de pessoas com deficiência de todo o País: São Gonçalo do Piauí, um terço
da população com alguma deficiência, destacando-se
as deficiências visual e auditiva.
Como eu disse, o Piauí é hoje uma referência – foi
referência inclusive para as discussões desse Estatuto.
É uma referência para o Brasil, com uma das melhores
redes de atendimento integral na saúde, na educação,
no trabalho, enfim. São Gonçalo do Piauí, entre tantos
avanços, é a cidade mais acessível do Brasil.
Depois desse projeto do Senador Paulo Paim,
mais de 200 outras propostas envolvendo direitos das
pessoas com deficiência foram apresentadas na Câmara, o que demonstra a necessidade de urgência na
aprovação daquilo que é a consolidação de um conjunto de leis, a partir dessa proposta que chegou hoje
aqui no Senado.
O Congresso se comprometeu hoje em aprovar
o projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência ainda
neste ano, O Presidente do Senado, Senador Renan
Calheiros, e o da Câmara, Deputado Henrique Eduardo Alves, e todos que estivemos, como Parlamentares,
nesse ato, recebemos o substitutivo do Projeto de Lei
nº 7.699, de 2006, das mãos da Ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
Maria do Rosário. Também estiveram ali outras lideranças vinculadas aos movimentos sociais e a diferentes
áreas de governos.
A Secretaria de Direitos Humanos criou um grupo
de trabalho formado por parlamentares, membros da
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sociedade civil, juízes, membros do Ministério Público
e do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (Conade), do qual fiz parte, para estudar
todos os projetos em tramitação no Congresso Nacional e criar um estatuto.
Segundo a Ministra Maria do Rosário, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, após um ano de estudo, o
texto foi elaborado com base principalmente no projeto do Senador Paulo Paim, à luz da Convenção sobre
os Direitos da Pessoa com Deficiência, das Nações
Unidas, assinada pelo Brasil em 2008. Aliás, era uma
grande dificuldade fazer um casamento dos projetos
existentes com a Convenção dos Direitos Humanos
das Nações Unidas, da qual o Brasil é signatário. Nas
palavras da própria Ministra Maria do Rosário, repito,
a pessoa com deficiência não deve ser percebida nos
limites, mas na sua grande capacidade de superação
dos limites todos os dias.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência vai beneficiar 46 milhões de brasileiros que se autodeclararam
com alguma deficiência no Censo de 2010, realizado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Portanto, mais de 24% da população brasileira. Estamos
falando aqui de alguém que usa óculos; de alguém
como eu, que tem uma perna menor que a outra, que
usa uma compensação; e de deficiências graves: pessoas que são autistas; pessoas que são cegas, ou,
como conhecemos, com deficiência visual; pessoas
que são surdas e, por conta disso, são mudas; ou que
têm uma deficiência física grave, são cadeirantes, etc.
O substitutivo apresentado hoje traz um novo
conceito da pessoa com deficiência, adotando a avaliação médica e social, conforme orienta a Organização
Mundial de Saúde. E assegura à pessoa com deficiência o direito ao exercício de sua capacidade legal
em igualdade de condições com as demais pessoas.
O substitutivo traz ideias concretas sobre inserção da pessoa com deficiência no mundo do trabalho,
atendimento prioritário, habilitação e reabilitação não só
para o trabalho, residência inclusiva – projeto inclusive
já experimentado no Piauí, no nosso complexo de reabilitação e em outras bases –, acessibilidade, acesso
à Justiça, recursos tecnológicos, entre outros direitos.
O projeto estende às pessoas com deficiência,
por exemplo, a isenção do IPI na aquisição de equipamentos e de veículos. Aliás, a proposta da aquisição
de veículos com isenção de IPI foi aprovada hoje, em
caráter terminativo, na Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado, e agora segue para a tramitação na Câmara dos Deputados. No meu Estado, foi
implantado com isenção do ICMS e com outras formas
de incentivos, ainda quando eu era Governador. Além
disso, incentiva a produção de novas tecnologias e
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facilita o acesso ao crédito para a aquisição de tecnologia assertiva, assistiva, melhor dizendo.
Entre as novidades, senhoras e senhores que
nos acompanham pelo Brasil, estão: a extensão do
atendimento prioritário ao acompanhante da pessoa
com deficiência; a garantia de acessibilidade durante
todo o processo eleitoral; incentivo à participação em
organizações não governamentais e em atividades e
administração de partidos políticos.
Outra importante inovação do Estatuto da Pessoa
com Deficiência será a equiparação dos critérios para
a concessão do Benefício de Prestação Continuada
(BPC) com os do idoso. Isso significa que os benefícios da assistência social concedidos a outra pessoa
da família não contabilizam para o cálculo da renda
familiar. Mais do que isso, se alguém se recuperar, se
voltar à condição de trabalho, se mais tarde voltar à
deficiência, tem novamente o direito ao benefício da
prestação continuada.
O Estatuto também prevê a presença do cuidador na escola, como forma de preparação dela e para
o aprimoramento dos sistemas educacionais a fim de
garantir a inclusão de todos os alunos com deficiência,
A proposta, Sr. Presidente, também constitui
um Fundo Nacional para as Pessoas com Deficiência. Certamente, nesse caso, haverá a necessidade
de um entendimento com o Executivo para poder se
cumprir aqui a regra legal da iniciativa na criação de
fundo, nesse caso para a sustentação das políticas com
pessoas com deficiência; fundo esse gerido pelo Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, destinado
a financiar programas e ações relativas à promoção
dos direitos das pessoas com deficiência, autonomia,
inclusão e participação efetiva na sociedade.
Finalmente, Sr. Presidente, digo aqui que o Presidente Renan Calheiros, a pedido dos Líderes presentes na reunião de hoje, sugeriu o meu nome para
a relatoria do projeto que agora tramita nesta Casa.
Se me for colocada essa missão, aceitarei o desafio
com muito prazer e responsabilidade.
Digo ainda, Sr. Presidente, aqui no pronunciamento que eu tinha feito hoje, apenas para não envelhecer, que trata sobre o Plano Agrícola e Pecuária
2013/2014, que é o mais abrangente e o maior em
volume financeiro já lançado no Brasil.
Permita-me que possa ser considerado como
lido, na íntegra, esse pronunciamento que trata de investimentos aos produtores rurais, que terão R$136
bilhões em linhas de crédito para financiar o investimento, o custeio, a comercialização, a safra agrícola. Mas
também há aqui a assistência técnica, a pesquisa, um
aumento de R$21 bilhões em relação à safra anterior.
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Eu não poderia deixar de dizer que esse valor
está dividido: R$/ 97,6 bilhões para financiamentos de
custeio e comercialização; e R$/ 38,4 bilhões para os
programas de investimento.
Eu destaco aqui a Presidenta Dilma entusiasmada
com o crescimento dessa área agropecuária. E também
destaco um crescimento no PIB agropecuário de 17%
em relação ao primeiro trimestre de 2012. O PIB no trimestre cresceu 0,6%; em relação ao primeiro trimestre
de 2012, 17%; e agora, em relação ao último trimestre
do ano passado, nós tivemos 5,7%. Então, em 2013,
ele terá, com certeza, um crescimento excepcional.
O mesmo aconteceu lá no meu Estado. Apesar
das irregularidades de chuva, vamos ter mais um recorde na safra.
Destaco aqui, apenas para concluir, Sr. Presidente, junto com o lançamento desse plano, a aprovação
hoje, na CAE, do Projeto de Lei do Senado nº 688, de
2011, do nosso colega Vital do Rêgo, da Paraíba, que
teve o nosso apoio nas negociações e que trata de uma
melhoria na lei encaminhada pela Presidenta Dilma,
que dá um desconto de até 85% na dívida dos agricultores até R$35 mil, na região abrangida pelo Nordeste.
Então, eu destaco isso aqui como um momento
importante para a agricultura, para os pequenos, para
os da agricultura familiar, míni e pequenos produtores,
para os médios e para os grandes produtores. O Brasil, então, com isso, tem condições de ser tornar, de
verdade, um grande celeiro da produção de alimentos
para o mundo.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR WELLINGTON DIAS.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI – Sem
apanhamento taquigráfico.) –
PLANO SAFRA 2013/2014
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
o Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2013/2014 é o mais
abrangente e maior em volume financeiro já lançado
no Brasil. Anunciado hoje, pela presidente Dilma, o
Plano vai disponibilizar 18% mais crédito que na temporada anterior.
Os produtores rurais terão R$ 136 bilhões em linhas de crédito para financiar o investimento, o custeio
e a comercialização da safra agropecuária 2013/14,
um aumento de R$/ 21 bilhões.
O valor está dividido em R$/ 97,6 bilhões para financiamentos de custeio e comercialização, e R$/ 38,4
bilhões para os programas de investimento.
A presidenta Dilma Rousseff disse, senhoras e
senhores, estar impressionada com os números do
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Produto Interno Bruto (PIB) agropecuário divulgados
na semana passada e aposta em um crescimento
maior ainda em 2013.
O PIB cresceu 17% em relação ao primeiro trimestre de 2012 e 5,7% frente ao último trimestre do
ano passado. Em 2013, ele terá um crescimento excepcional com grande produtividade.
No Piauí, mesmo com as irregularidades das
chuvas, colhemos grande safra nos cerrados.
Não temos dúvidas: temos no Brasil hoje uma das
agriculturas mais produtivas, eficientes e competitivas,
e a presidente Dilma destacou isso em seu discurso.
Segundo ela, a criação do Serviço Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) será responsável por transformar o Brasil em um dos países mais
competitivos do mundo. E não é por menos; senhores
e senhoras senadoras, o Brasil poderá se transformar
no maior produtor e exportador de alimentos do mundo.
Outro compromisso firmado pela nossa Presidenta e que está sendo cumprido com o Piano anunciado
hoje é a armazenagem de grãos. O Governo vai disponibilizar R$ 25 bilhões em crédito para construção
de armazéns nos próximos cinco anos.
A armazenagem é crucial para o nosso País. Nós
temos todas as condições de fazer armazenagem com
crédito com juros de 3,5% ao ano e 15 anos de prazo
para pagamento. Além disso, a Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab) vai construir armazéns por
meio de Parceria Público-Privada (PPP).
E ainda tem mais, senhor presidente: o Programa
de Sustentação de Investimento (PSI-BK), para o financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas, terá
R$ 6 bilhões, e a agricultura irrigada, R$ 400 milhões.
O valor disponibilizado para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) é
18,4% superior aos R$/ 11,15 bilhões previstos na safra 2012/13, chegando a R$/ 13,2 bilhões. E os limites
de empréstimo para custeio passaram de R$/ 500 mil
para R$/ 600 mi!, enquanto os de investimento subiram de R$/ 300 mil para R$/ 350 mil. E o Programa
Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC), que
financia tecnologias com menor impacto ambiental,
teve seus recursos aumentados de R$/ 3,4 bilhões
para R$/ 4,5 bilhões.
Outros marcos do Plano Agrícola e Pecuário
(PAP) 2013/2014 são a criação do Serviço Nacional
de Assistência Técnica e Extensão Rural, e o Programa Inovagro, que deve destinar R$/ 3 bilhões para o
agronegócio, com R$/ 2 bilhões para pesquisa e desenvolvimento de máquinas e equipamentos e R$/ 1
bilhão para que os produtores rurais incorporem novas tecnologias.
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Uma das principais novidades do plano é o aumento da subvenção ao prêmio do seguro rural. O
Governo elevou em 75% os valores para este ano,
passando de R$/ 400-milhões para R$/ 700 milhões.
Desse total, 75% serão aplicados em regiões e produtos agrícolas prioritários, com subvenção de 60%
do custo da importância segurada. A expectativa é
segurar uma área superior a 10 milhões de hectares
e beneficiar 96 mii produtores.
É um avanço para o Brasil, para agricultura familiar
e, especialmente, para a região Nordeste. E, é claro,
para o meu, o nosso Piauí. Ajudei na defesa desses
avanços que agora são realidade.
E comemoramos duplamente Srªs e Srs. Senadores. A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)
aprovou nesta manhã o Projeto de Lei do Senado
688/2011, que autoriza desconto de até 85% de dívidas de crédito rural de até R$ 35 mil (no valor originai), contratadas por agricultores familiares na área
de atuação da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste (Sudene).
De autoria do senador Vital do Rêgo (PMDB-PB),
a proposta foi aprovada com 15 votos favoráveis e nenhum contrário e beneficia mini, pequenos ou médios
agricultores, suas cooperativas ou associações não
só no Nordeste, mas em alguns municípios de Minas
Gerais e do Espírito Santo, que também fazem parte
da Sudene.
Com a medida, ficam suspensas as execuções
judiciais, e os beneficiados não podem ser inscritos
em quaisquer sistemas de registro de inadimplência.
O perdão é válido para empréstimos contraídos
até 31.de .dezembro de 2001. Aqueles,que contrataram
empréstimo entre 19 de janeiro de 2002 até a data de
publicação da lei, poderão liquidar sua dívida mediante
a contratação de nova operação com juros de 3% ao
ano, com redução de 65% do valor da operação original e prazo para sua amortização de até dez anos.
O perdão dessas dívidas é um tema ao qual
dediquei especial atenção, ouvindo agricultores, dialogando com diversos ministérios, dentre eles Fazenda, Agricultura, Justiça, Casa Civil e Desenvolvimento
Agrário, e trazendo aqui para o Senado, em diversos
discursos e nos debates nas comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) e de Agricultura e
Reforma Agrária (CRA). Agora o projeto segue para a
Câmara dos Deputados.
São, portanto, importantes vitórias da agricultura
familiar brasileira.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Wellington Dias.
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V. Exª será atendido nos termos do Regimento.
Aproveito o ensejo para agradecer a V. Exª pela
oportunidade maravilhosa que tive de ter estado no
Piauí no final de semana, ocasião em que pudemos
participar da agenda proporcionada por V. Exª e também do Festival do Jazz, uma tradição em Município
tão bonito.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa, como membro suplente,
o Deputado Sílvio Costa, em substituição ao Deputado
Antonio Brito, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 612, de
2013, conforme o Ofício n° 260, de 2013, da Liderança
do PTB 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 260/2013
Brasília, 4 de junho de 2013
Sr. Presidente,
Indico a Vossa Excelência, o Senhor Deputado
Silvio Costa (PTB/PE), na qualidade de Suplente, em
substituição ao Senhor Deputado Antonio Brito (PTB/
BA), e, na qualidade de Titular permanece o Senhor
Deputado Jorge Corte Real (PTB/PE), para compor a
Comissão Mista sobre a MP nº 612/2013, que “Reestrutura o modelo jurídico de organização dos recintos
aduaneiros de zona secundária, altera a Lei nº 10.865,
de 30 de abril de 2004, e a Medida Provisória nº 601, de
28 de dezembro de 2012; reduz a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes
sobre as indenizações a que se refere a Lei nº 12.783,
de 11 de janeiro de 2013; altera a Lei nº 12.715, de 17
de setembro de 2012, para dispor sobre multa pecuniária pelo descumprimento do Programa de Incentivo
à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia
Produtiva de Veículos Automotores – INOVAR-AUTO;
e dá outras providências”.
Aproveito o ensejo para reiterar nossos protestos
de estima e elevada consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos
do Ministro de Estado da Fazenda:
– Nº 167, de 27 de maio de 2013, em resposta ao
Requerimento nº 130, de 2013, de informações,
de autoria da Senadora Kátia Abreu.
– Nº 168, de 27 de maio de 2013, em resposta
ao Requerimento nº 37, de 2013, de informações,
de autoria do Senador João Vicente Claudino.
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– Nº 177, de 28 de maio de 2013, em resposta
ao Requerimento nº 39, de 2013, de informações,
de autoria do Senador João Vicente Claudino.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos
do Ministro de Estado de Minas e Energia:
– Nº 83, de 31 de maio de 2013, em resposta ao
Requerimento nº 185, de 2013, de informações,
de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
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– Nº 84, de 31 de maio de 2013, em resposta
ao Requerimento nº 1.184, de 2012, de informações, de autoria da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle – CMA;
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os pareceres lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 82/2013
Brasília, 3 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Esclareço a Vossa Excelência que estive presente
à sessão deliberativa ordinária da última terça-feira, 285-2013, inclusive, tendo proferido discurso na tribuna.
Porém, em razão de viagem ao Estado do Paraná
na noite daquele dia (vôo com saída às 19h30), visto
que participaria de audiência na Justiça de Curitiba
no dia seguinte (licença autorizada pela Casa, através
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do Requerimento nº 256/2013-M), tive que se retirar
do plenário para dirigir-me ao aeroporto. Assim, não
foi possível a minha participação na votação nominal
referente ao PLV nº 10/2013.
Diante do exposto, requeiro que seja considerada minha presença na referida sessão, sem quaisquer
prejuízos de natureza financeira.
Na certeza da atenção de Vossa Excelência,
renovo-lhe votos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
PMDB/PR.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:

JUNHO DE 2013

33280 Quarta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

911

Junho de 2013

912

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE33281
2013

Quarta-feira 5

JUNHO DE 2013

33282 Quarta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

913

Junho de 2013

914

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE33283
2013

Quarta-feira 5

JUNHO DE 2013

33284 Quarta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

915

Junho de 2013

916

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE33285
2013

Quarta-feira 5

JUNHO DE 2013

33286 Quarta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

917

Junho de 2013

918

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO DE33287
2013

Quarta-feira 5

JUNHO DE 2013

33288 Quarta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

919

Junho de 2013

920

Junho de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão despachados à Mesa para decisão.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.
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Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 219, DE 2013
Incrementa a pena para a corrupção de menores, tendo por parâmetro a gravidade da
infração cometida ou induzida, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele
praticando ou induzindo-o a praticar infração
penal cuja pena privativa de liberdade mínima
seja de até quatro anos:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
§ 1º Se a pena privativa de liberdade mínima
cominada à infração cometida ou induzida
for superior a quatro anos e inferior ou igual
a oito anos:
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos.
§ 2º Se a pena privativa de liberdade mínima
cominada à infração cometida ou induzida for
superior a oito anos:
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.
§ 3º Incorre nas penas previstas no caput e
nos §§ 1º e 2º deste artigo quem pratica as
condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet.
§ 4º Não de aplicam ao agente as reduções
de prazos prescricionais previstas no art. 115
do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal.” (NR)
Art. 2º O parágrafo único do art. 1º da Lei nº
8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei de Crimes Hediondos) passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 1º ..............................................................
..........................................................................
Parágrafo único. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio previsto nos arts.
1o, 2o e 3o da Lei no 2.889, de 1o de outubro de
1956, tentado ou consumado, e a corrupção
de menores prevista no art. 244-B, caput e §§
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1º e 2º, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
– Estatuto da Criança e do Adolescente.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
A utilização de menores para a prática de crimes
vem sendo incrementada como forma de evitar a punição dos delinquentes que verdadeiramente planejam
as ações criminosas. Entendemos que se a atuação
de adolescentes como agentes diretos do crime é uma
realidade inquestionável, também o é a circunstância
de que esses menores não integram a cúpula das organizações criminosas, responsáveis pela maioria dos
crimes envolvendo violência física.
Nesse contexto, do nosso ponto de vista, antes
de se discutir a responsabilidade penal do adolescente, deve-se reforçar a prevenção geral e específica do
crime de corrupção de menores.
Segundo a redação vigente do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o agente
que corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou
induzindo-o a praticá-la, sujeita-se a pena de reclusão,
de um a quatro anos.
Como se vê, o dispositivo não leva em conta a
gravidade do crime praticado ou induzido.
Ora, a nosso sentir, a corrupção do menor que
visa ao cometimento de homicídio ou de extorsão
mediante sequestro é indiscutivelmente mais grave
e repugnante do que a que tem por objetivo o furto.
Diante disso, nossa intenção é aprimorar a redação
do art. 244-B do ECA, para prever uma gradação da
reprimenda conforme a gravidade do crime praticado
ou induzido mediante a corrupção do menor.
Nosso projeto estabelece que, se o crime praticado ou induzido é punido com privação de liberdade
mínima de até quatro anos, a pena imposta ao corruptor será de reclusão, de dois a quatro anos; se é
punido com privação de liberdade mínima de quatro a
oito anos, o corruptor sujeita-se a reclusão, de quatro
a oito anos; finalmente, se o crime praticado ou induzido é punido no mínimo com privação de liberdade
de oito anos ou mais, a pena para o corruptor será de
reclusão, de oito a doze anos.
Além disso, cuidamos de incluir a corrupção de
menores no rol dos crimes hediondos, para tornar
mais severa a reprimenda estatal, tornando esse crime insuscetível de anistia, graça, indulto e fiança, e
fazendo com que seja mais rigoroso cumprimento da
pena efetivamente aplicada, segundo a regra de progressão de regime estabelecida no § 2º do art. 2º da
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Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei de Crimes
Hediondos.
Os adolescentes brasileiros merecem essa proteção antes que se pense em sua imputabilidade penal.
É imbuído desse espírito protetor da nossa juventude, que peço aos ilustres Senadoras e Senadores a
aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, 28 de maio de 2013. –
Senador Aécio Neves.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
....................................................................................
“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção
de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando
infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído
pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
§ 1o Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive
salas de bate-papo da internet. (Incluído pela Lei nº
12.015, de 2009)
§ 2o As penas previstas no caput deste artigo
são aumentadas de um terço no caso de a infração
cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1o
da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990. (Incluído pela
Lei nº 12.015, de 2009)”
....................................................................................
DECRETO-LEI No 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
Código Penal.
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 – São reduzidos de metade os prazos
de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do
crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da
sentença, maior de 70 (setenta) anos.(Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
....................................................................................
LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990.
Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição
Federal, e determina outras providências.
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“Art. 1o São considerados hediondos os seguintes
crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, consumados ou
tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994)
(Vide Lei nº 7.210, de 1984) (...)
Parágrafo único. Considera-se também hediondo
o crime de genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei
no 2.889, de 1o de outubro de 1956, tentado ou consumado. (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)”
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 67, de 2011, do
Senador Paulo Paim, que regulamenta o exercício das profissões de transcritor e de revisor de
textos em braille; e
– Projeto de Lei do Senado nº 604, de 2011,
do Senador Marcelo Crivella, que 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.
Tendo sido aprovados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado
nºs 67 e 604, de 2011, vão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº S/25, de
2013 (nº 380/2013, na origem), do Tribunal Superior
do Trabalho, submetendo à apreciação do Senado a
indicação do Senhor FLÁVIO PORTINHO SIRÂNGELO para compor o Conselho Nacional de Justiça, em
conformidade com o disposto do art. 103-B da Constituição Federal.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os Srs. Senadores Blairo Maggi, Antonio Carlos Valadares e Cícero Lucena enviaram discursos à
Mesa, para serem publicados na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, desde 2009, a China tem
sido o principal parceiro comercial do Brasil. As relações
sino-brasileiras, de um modo geral, seguem em bom
ritmo, como pode ser comprovado pela assinatura do
“Plano de Ação Conjunta Brasil-China”, para o período
de 2010 a 2014, que define objetivos, metas e orientações para a cooperação bilateral em diversos campos.
As mútuas visitas dos dirigentes máximos dos
países constituem, também, uma forte evidência dos
elos que nos aproximam, bem como a criação do chamado “Mecanismo de Intercâmbio Parlamentar Brasil-China”, o qual objetiva estimular e acelerar a implementação dos próximos acordos a serem celebrados
entre os dois países.
Brasil e China, no mês de março, por meio de
seus bancos centrais, assinaram acordo de troca de
divisas (swap) de moeda local no montante de 60 bilhões de reais, válido por três anos e com possibilidade de renovação. O objetivo é proteger as operações
comerciais e os investimentos entre os dois países das
oscilações do dólar.
O gigante chinês é o maior comprador de commodities brasileiras, entre elas a soja. A China compra
70% da soja brasileira. No último ano, ela importou 27
milhões de toneladas de soja do Brasil e, em 2013,
deve passar de 30 milhões de toneladas.
Entre os dias 15 e 25 de abril, tive a oportunidade de desenvolver uma intensa agenda na China. No
exercício da diplomacia parlamentar, nos reunimos
com representantes do setor privado e governamental chinês para discutir quais as tendências de futuro
do mercado chinês.
Em reunião com a COFCO, uma empresa Estatal
muito importante na China e que compra muita soja
do Brasil, seu executivo, Cheng Muping, nos informou
que nesta safra tiveram um impacto muito grande nos
carregamentos brasileiros e isto os deixa muito preocupados. Pediu-nos claramente para que fossem feitos
investimentos urgentes nos portos brasileiros e completou dizendo que a partir de março a fila nos portos
brasileiros cresceu muito, com relatos de espera de
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mais de 60 dias o que causou a paralisação da fabrica
de esmagamento da COFCO na China.
Cheng Muping nos disse que a demanda chinesa
seguirá crescendo e que a demanda por ração esta
fortemente aquecida e a China deve importar mais
de 64 milhões de toneladas de soja no próximo ano.
Segundo ele, a demanda por milho também cresce fortemente, e a China pode já no curto prazo importar 15 milhões de toneladas de milho.Colaborando com
essa informação, as projeções do USD A apontam que
em 10 anos a China superará o Japão e o México e se
tornará a maior importadora mundial de milho, demandando 20 milhões de toneladas do cereal.
Srªs e Srs. Senadores, em todas as reuniões
de que participei pude constatar que há um grande
interesse em intensificar a compra da soja e do milho
brasileiros. Todavia, ficou evidente que os chineses temem que as nossas conhecidas dificuldades logísticas
inviabilizem o cumprimento desses contratos.
O cancelamento de encomendas representa não
apenas prejuízo material imediato, mas impacta negativamente nossa credibilidade e afugenta novos
negócios, o que nos faz perder fatias de mercado que
custamos muitíssimo para conquistar.
O “apagão” logístico é uma dura realidade. O
custo do frete em relação ao valor da carga é elevado para os padrões internacionais. O frete brasileiro
responde, hoje, por algo entre 15% e 18% do valor da
carga. Para efeito de comparação, esse mesmo frete
custa, nos Estados Unidos, 6% ou 6,5%.
No caso da soja, deparamos com uma situação
inusitada: Na fazenda, a soja brasileira é mais competitiva que a norte-americana. Mas a partir do momento
em que ela é embarcada em um caminhão e chega
ao porto, ela passa a custar mais caro por causa das
deficiências da infraestrutura.
Além da falta de investimentos no setor de transporte de cargas, lidamos com a ausência de competição real, o que encarece o custo do frete. De acordo
com a Associação dos Produtores de Soja e Milho do
Estado do Mato Grosso (APROSOJA), o custo para
escoar soja pelo terminal ferroviário da América Latina Logística (ALL) em Alto Taquari, no sul do Mato
Grosso, cresceu 30% neste ano.
Quanto ao transporte rodoviário, basta citar um
dado: na safra passada, cada tonelada transportada
entre a cidade de Sorriso e o Porto de Santos custou
195 reais. Este ano, o preço está em 320 reais!
A situação dos portos brasileiros ilustra bem o
quadro dramático da infraestrutura em nosso País.
O caos no porto de Santos gerou atrasos de 30 a 60
dias nos embarques, o que acarretou severas perdas.
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O Governo Federal constituiu um grupo de trabalho interministerial para tratar emergencialmente
do tema. Tomara que os Ministros dos Transportes,
César Borges, e da Secretaria Especial de Portos,
José Leônidas de Menezes Cristino, estejam atentos
e empenhados em resolver a questão.
No médio prazo, faço votos que as medidas anunciadas pela Presidenta Dilma Rousseff para promover
a redução do Custo Brasil, medidas como o Programa
de Investimentos em Logística -Rodovias e Ferrovias,
surtam efeito.
O Programa prevê a concessão à iniciativa privada de 7,5 mil quilômetros de rodovias e 10 mil quilômetros de ferrovias federais — entre modais antigos
e outros ainda a ser construídos. São previstos, ainda,
investimentos de 133 bilhões de reais ao longo de 25
anos, sendo 79,5 bilhões de reais apenas nos primeiros cinco anos.
Sr. Presidente, o setor portuário está a merecer
uma profunda modernização. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) destinará, até 2014, R$
5 bilhões e 200 milhões em 66 obras. As estimativas
são de que a iniciativa privada invista entre 20 e 25
bilhões de reais no mesmo período.
Essa parceria é fundamental para assegurar os
recursos necessários para modernizar os portos brasileiros, sem esquecer a implantação de um programa
de inteligência logística, além de inovações abrangentes na regulação.
Srªs e Srs. Senadores, na tentativa de estreitar o
canal de comercialização com empresários do gigante asiático e sanar a celeuma dos portos foram feitas
visitas ao presidente da Câmara de Comércio de Importação e Exportação de Produtos Alimentares, Bian
Zhenhu, ao diretor da Associação Nacional da Indústria
Pecuária, Alimentação e Serviço da China, He Xintian,
e a escritórios de negócios.
Além da agenda de Governo junto ao Vice-Ministro
da Agricultura Niu Dun, que nos disse que existe uma
forte preocupação da China com relação à segurança
alimentar e que o país tem grande respeito pelo Brasil
como parceiro.
O Vice-Ministro compartilhou um dado que nos
chamou muita atenção. O Governo chinês estaria disponibilizando 100 bilhões de dólares para investimentos
em agricultura fora da China.
Podemos vislumbrar que países com grande
potencial de expansão agrícola e que tem grande carência de recursos, como Moçambique, por exemplo,
seriam beneficiados com esses investimentos, como
uma política de longo prazo de garantia de suprimentos de comida para os chineses.
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Entretanto, o que nestas reuniões me deixou mais
surpreso foi a mudança nos discursos dos chineses.
Todos colocam a preocupação da China com relação
à segurança alimentar e à sustentabilidade ambiental,
e por isso nos foi questionado muito sobre o potencial brasileiro de crescimento da produção, mas que
de forma alguma eles esperam que o Brasil desmate
novas áreas.
E é claro que relatamos que essa não é uma intenção brasileira, e que temos muitas áreas abertas
de pastagens onde à agricultura pode se expandir
sem desmatar.
Nessas reuniões, buscamos atenuar algumas regras para uso de novas tecnologias agrícolas que têm
prejudicado o setor exportador brasileiro.
Precisamos, Brasil e China, alinhar nossa perspectiva quanto à produção e ao uso de novas tecnologias agrícolas. Creio que, nesse sentido, avançaremos
significativamente.
A viagem à China mostrou que a demanda chinesa por produtos alimentícios irá perdurar. No entanto, foi revelador constatar que há, no mercado chinês,
abertura para a importação de grãos não-modificados
geneticamente.
Para o produtor brasileiro, a notícia é boa, pois
não temos problema em lidar com os dois segmentos:
o da soja transgênica e o da soja convencional.
Srªs e Srs. Senadores, a China tornou-se o vetor
do desenvolvimento econômico mundial. Estreitar as
relações bilaterais com esse país é uma das chaves
para o progresso brasileiro.
Por esse raciocínio, precisamos aperfeiçoar o
sistema de transportes de cargas de modo a garantir
a competitividade de nossos produtos.
Os investimentos em logística são vitais para que
não percamos o passo rumo ao futuro.
Da China seguimos para a índia, onde fiquei surpreso com o contraste entre os dois países mais populosos do mundo, China extremamente organizada e a
índia uma experiência intensa, que não consegue ser
descrita, apenas vivida. Fiquei impressionado como
os indianos conseguem conviver entre si com tantas
religiões, dialetos e diferenças de classe.
Na embaixada brasileira tivemos uma reunião
com a Pricewaterhouse discutindo sobre o mercado
de carnes na índia.
Parece estranho a discussão do tema porque se
pensa que a índia é vegetariana, ela já foi mais, uma
mudança do habito alimentar indiano tem ocorrido em
uma população de 1,2 bilhões de indianos que estão
melhorando financeiramente e com isso passam a comer mais, e buscam por proteínas.
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O indiano Mudit Agrarwal da Pricewaterhouse
(PwC) nos fez um relato detalhado sobre a evolução
do mercado de carnes na índia o que nos interessou
muito principalmente pela perspectiva da índia se tornar
um grande importador de alimentos, e isto se mostrou
factível, afinal processo semelhante observamos na
China que em dez anos se tomou um grande importador de alimentos, e a índia inicia o mesmo processo.
Na índia as redes de supermercado começam a
ser implantadas, e isto é muito positivo uma vez que
a falta de infraestrutura de comercialização de carne
prejudica seu consumo, a maioria da carne ainda é
comercializada em pequenos açougues.
É importante salientar que 32% da população
indiana é vegetariana e apenas 30% da população
que não é vegetariana consome carne regularmente,
sem falar que nenhum indiano da religião Hindu que
é 80% da população consome carne na terça feira.
Carne de vaca, nunca!
A indústria aviaria tem crescido muito na índia,
eles possuem um lobby muito forte, o que faz com que
o mercado de aves seja fechado, com taxas muito altas para importação, mas é claro que isto deve mudar
assim que eles não forem autossuficientes.
Esta proteção faz com que a indústria nacional
de aves tenha uma margem alta. Para termos uma
idéia a carne de frango fresca custa U$/ 4,00 o Kg e
a processada U$/ 12,0.
Quando olhamos para o mercado atual não vemos nenhum mercado para soja na índia, afinal eles
produzem anualmente algo em torno de 11 milhões
de toneladas. O que é suficiente e sobra ainda para
exportar. 60 % do farelo de soja produzido na índia é
exportada.
E importante olharmos os números, a área agrícola da Índia não tem como crescer, a população está
mudando seu habito alimentar e com isto o consumo de
soja tem crescido em 6% ao ano, como a produção não
cresce, em breve teremos ai um potencial importador.
A índia é a população que mais cresce no mundo.
Já são 1,22 bilhões de habitantes, com uma renda per
capita de U$/ 1.200. A renda é baixa, mas dobrou nos
últimos 5 anos, com um Produto Interno Bruto (PIB)
que cresceu de 11% em 2012.
Com isso o setor aviário cresce 15% ao ano e
de ovos cresce 7% a.a. Somado a isto, temos ainda o
mercado de leite que cresce 8% ao ano. A índia produz
13% do leite do mundo e o consome. Apenas 20% do
rebanho leiteiro indiano recebe ração.
A média anual de consumo de carne por indiano
é de 3,3 kg, e a de ovos, é de 57 unidades. O Instituto Nacional de Nutrição da índia recomenda a média
de 11 kg de carne a.a. e de 180 ovos. Vale ressaltar
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que em 2003 o consumo de carne era de 1,4 kg/habitante. Nota-se então, um crescimento de 135%. Com
base nisso, os institutos projetam que nos próximos
10 anos a media de consumo de carne por Indiano
supere os 11 kg.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PR – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, participei
nesta manhã, no Palácio do Planalto, da cerimônia de
lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2013/14. A
presidente Dilma Rousseff e o ministro da Agricultura,
Antônio Andrade, anunciaram que serão disponibilizados R$/ 136 bilhões para a safra 2013/14, um aumento
de 18% em relação ao crédito disponibilizado no último plano, O valor está dividido em R$/ 97,6 bilhões
para financiamentos de custeio e comercialização, e
R$/ 38,4 bilhões para os programas de investimento.
O plano foca em investimentos para melhorar a
logística e a infraestrutura, com a disponibilização de
R$ 25 bilhões para construções de armazéns privados
nos próximos cinco anos, com prazo de pagamento de
15 anos. Outros R$/ 500 milhões serão gastos para
modernizar e dobrar a capacidade de armazenagem
da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O
Programa de Sustentação de Investimento (PSI-BK),
para o financiamento de máquinas e equipamentos
agrícolas, terá R$/ 6 bilhões, e a agricultura irrigada,
R$ 400 milhões.
O valor disponibilizado para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) é
18,4% superior aos R$/ 11,15 bilhões previstos na safra 2012/13, chegando a R$ /13,2 bilhões. E os limites
de empréstimo para custeio passaram de R$/ 500 mil
para R$/ 600 mil, enquanto os de investimento subiram de R$/ 300 mil para R$/ 350 mil. E o Programa
Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC), que
financia tecnologias com menor impacto ambiental,
teve seus recursos aumentados de R$/ 3,4 bilhões
para R$/ 4,5 bilhões.
Outros marcos do plano são a criação do Serviço
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, e
o Programa Inovagro, que deve destinar R$/ 3 bilhões
para o agronegócio, com R$/ 2 bilhões para pesquisa
e desenvolvimento de máquinas e equipamentos e
R$/ 1 bilhão para que os produtores rurais incorporem
novas tecnologias.
Com esses investimentos a agricultura brasileira
terá um crescimento excepcional e continuará colaborando significativamente para o PIB brasileiro, como
já registrado no primeiro trimestre do ano. De acordo
com dados do IBGE, a agropecuária cresceu 17% em
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relação ao primeiro trimestre de 2012 e 9,7% frente
ao quarto trimestre do ano passado. O agronegócio
brasileiro é responsável pela geração de 35 milhões
de empregos.
Durante a cerimônia, a Presidenta Dilma antecipou que fará o lançamento, na próxima semana, do
Plano Safra do Semiárido Brasileiro, que tem características específicas ligadas à questão da seca, Com
relação à dívida dos produtores rurais do Semiárido,
serão formalizadas quatro medidas principais, em parceria com o Congresso Nacional:
(1) suspensão das execuções das dívidas
contratadas junto ao Banco do Nordeste e aos
demais bancos, com a suspensão dos prazos
processuais até dezembro de 2014;
(2) concessão de um desconto de até 85%
para liquidação de operações de crédito rural
contratadas até 2006, com valor final de até
R$ 35 mil reais;
(3) composição de dívidas contratadas até
2006, cujo valor original era de até R$ 200
mil reais, em até 10 anos, com taxas de juros
e recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE);
(4) renegociação das operações contratadas
a partir de 2007 e que estavam inadimplentes
em dezembro de 2011, em até 10 anos, com
3 anos de carência.
Eu gostaria de destacar, também, a aprovação,
na manhã de hoje, pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, em caráter terminativo, do projeto do Senador Vital do Rego (PLS 688, de 2011) que
perdoa a dívida de crédito rural de agricultores familiares e pequenos produtores da área de atuação da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE). Serão perdoadas as dívidas contratadas
até 31 de dezembro de 2001, no valor original de até
R$ 35 mil, e serão suspensas as execuções judiciais
relativas a essas operações de crédito. Essa medida
beneficiará cerca de 50 mil pequenos produtores nordestinos que residem em áreas atingidas pela seca
prolongada na região. O perdão da dívida tem como
objetivo garantir a retomada das atividades agrícolas
na região.
A convivência com a seca na região do Semiárido depende, conforme as palavras da Presidenta
Dilma, na solenidade de hoje, com as quais estamos
de acordo, de ações de promoção da segurança hídrica associadas a ações de promoção da segurança
produtiva. Nesse sentido, é fundamental que o Plano
Safra do Semiárido esteja associado às medidas que
assegurem água em caráter sistemático para a região,
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como a construção de canais, adutoras, barragens,
cisternas etc. Ambas as linhas vêm sendo desenvolvidas pelo Governo, através das ações dos diversos
ministérios, notadamente o Ministério da Agricultura,
o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério
da Integração Nacional.
A Presidenta Dilma demonstra, com isso, que
seu compromisso com os produtores do Nordeste é
irrestrito, que compreende a situação grave que afeta a região e faz todos os esforços para superar esse
quadro e minorar os impactos da seca.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, irei apresentar uma
emenda à Medida Provisória n° 617, de 2013, que
zera o pagamento do Programa de Integração Social
(PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de empresas de transporte
coletivo urbano.
Os problemas de trânsito constituem um dos
indicadores mais expressivos do custo Brasil, denominação conferida, como é de conhecimento de todos, a efeitos negativos das dificuldades estruturais,
burocráticas e econômicas sobre os investimentos e
produção no País.
Talvez nenhum outro componente da cesta de
indicadores do custo Brasil seja tão intensamente sentido no cotidiano do habitante das grandes metrópoles
quanto os problemas de congestionamento do trânsito.
Nas grandes cidades, a perda de mobilidade urbana tem sido precificada. Segundo dados de estudo
da FGV, atualizados em 2013, o custo do trânsito representa aproximadamente 8% do PIB da cidade, totalizando algo em tomo de 40 bilhões de reais por ano. O
cálculo cobriu os gastos com combustível, tratamentos
de saúde e comprometimento de tempo de trabalho.
Considerando as altas cargas de impostos a que
o povo brasileiro tem sido submetido, qualquer atitude
de desoneração de impostos será bem recebida, não
tenho dúvidas, no Parlamento brasileiro.
Pensando nisto, apresentei o Projeto de Lei do
Senado (PLS) n° 242, de 2012, que instituía o Regime Tributário para o Incentivo à Modernização e
à Ampliação do Transporte Coletivo de Passageiros
(RETRANSP).
Com efeito, o escopo da minha proposta era bem
mais abrangente do que a MP em comento. Mas constava dela, Senhoras e Senhores Senadores, a mesma sugestão apresentada pelo Governo nesta MP, ou
seja, a desoneração de impostos da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a recei-
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ta decorrente da prestação de serviços de transporte
coletivo de passageiros.
Faço o registro para fundamentar a apresentação
de minha emenda à MP n° 617, de 2013, nos mesmos
termos da proposta que ofereci no ano passado, pois
o RETRANSP contempla de forma mais efetiva a solução do problema, apresentando a qualidade adicional
de ser mais completo e abrangente.
Aproveito para relembrar o argumento da justificação de minha proposta. Instituir o RETRANSP, esse
regime especial de tributação, constitui um primeiro
passo em direção à racionalização e modernização
das modalidades rodoviária e ferroviária do transporte
coletivo de passageiros, incluindo nesta última o importante setor metroviário, por meio da desoneração
tributária da cadeia produtiva de ônibus, vagões, peças,
equipamentos e mesmo combustíveis, de forma que
os empreendedores do setor se vejam estimulados a
renovar e ampliar a frota disponível, oferecendo transporte de massa com qualidade e a preços convidativos.
Considerem, Srªs e Srs. Senadores, como os representantes do PSDB têm oferecido propostas conseqüentes para a solução dos grandes problemas nacionais.
O Governo da Presidenta Dilma, passados mais
de dois anos de gestão, carente de soluções criativas
para a estagnação econômica acompanhada do fantasma da inflação – alguns já falam, inclusive, de estagflação – apropria-se das idéias da oposição, sem,
contudo, reconhecer o seu mérito, pois recusa-se a
debater, no Parlamento, por meio da tramitação natural das proposições legislativas.
O Governo apropria-se, descaradamente, das
propostas da oposição. Não reconhece, com isso, o
crédito das propostas. E legisla por meio de MPs, não
propiciando que as mesmas propostas fossem aperfeiçoadas e melhoradas, com a colaboração de seus
respectivos autores, por meio da tramitação de projetos de lei, segundo o rito o legislativo natural. Se são
reconhecidas a relevância e a urgência do tema, que
solicite a tramitação do projeto já existente nos regimes
previstos no Regimento da Casa.
Finalizo com este protesto para convidar o Governo a debater as soluções para os grandes problemas nacionais na arena mais adequada, o Parlamento,
por meio de ritos processuais que evitem os atropelos
desnecessários das MPs. Parece certo que este é um
caminho para que as relações entre os poderes Executivo e Legislativo, bastante estremecidas pela falta
de habilidade política e excessivo centralismo do Governo atual, sejam mais produtivas para que alcancemos as soluções que o Brasil precisa para atravessar
a crise, que, a cada dia que passa, assume aspecto
mais ameaçador.
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Como segundo assunto, gostaria de registrar que
a segurança pública implica sérios riscos aos agentes
responsáveis por proporcioná-la, podendo ocorrer que
alguns percam aquilo que o homem pode considerar
como o bem mais valioso, inestimável mesmo: a própria
vida. São os policiais civis e militares que se empenham
em garantir segurança e tranqüilidade que acabam por
transformar-se em vítimas, em muitos casos, em razão
dos perigos decorrentes de suas atividades.
O mesmo ocorre com os bombeiros militares,
os soldados do fogo, que, no afã de salvar vidas de
pessoas que se encontram em perigo, ou mesmo de
evitar grandes danos patrimoniais públicos ou privados, acabam por expor-se e sucumbir justamente na
atividade que exercem como um dever.
Nossa Carta Magna, visando garantir a segurança do cidadão, assim estabeleceu:
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio,
através dos seguintes órgãos:
I – polícia federal;
II – polícia rodoviária federal;
III – polícia ferroviária federal;
IV – polícias civis;
V – polícias militares e corpos de bombeiros
militares.
Os profissionais dessas áreas, portanto, estão a
serviço do Estado. Assim, entendo que, quando perdem
suas vidas para proteger ou salvar cidadãos, exercendo atividades por si perigosas, cabe ao poder público
retribuir, de alguma forma, as famílias, das quais foi retirada, geralmente de forma abrupta, a convivência de
seus entes queridos que se encontravam no exercício
do dever de Estado de proteger as pessoas.
Foi pensando nas famílias desses profissionais
aos quais cabe garantir o bem-estar e a tranqüilidade dos cidadãos que tomei a iniciativa de apresentar
uma proposição, certamente com o apoio de um terço
dos nobres Colegas, cuja ementa está assim redigida:
“Altera a Constituição Federal para prever o pagamento de indenização à família de policiais e bombeiros
mortos em decorrência de sua atividade profissional.”
Essa proposição foi registrada para tramitar no
Congresso Nacional com a denominação de Proposta
de Emenda à Constituição n° 27, de 2013.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como as
polícias militares e os corpos de bombeiros estão vinculados ao poder público estadual, enquanto os demais
órgãos são federais, o texto da PEC n° 27, de 2013, prevê que “leis da União e dos Estados instituirão indeni-
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zação à família dos policiais civis e militares mortos em
decorrência de sua atividade profissional, cujo valor não
será inferior a dezoito vezes a respectiva remuneração”.
Certamente não se pretende, com esse dispositivo, estabelecer um valor para a vida desses profissionais. Já afirmei, logo de início, que o valor da
vida humana é inestimável. As pessoas que exercem
essas atividades também conhecem de antemão os
riscos inerentes.
Trata-se, isto sim, de permitir que os policiais e
bombeiros possam exercer as suas funções com maior
tranqüilidade, sabendo que suas famílias terão condições de conduzir a sua vida, na hipótese de serem
mortos em serviço. Creio que isso se justifica ainda
mais quando se observa que dificilmente alguma seguradora se prestará a contratar seguros de vida para
esses profissionais, pelo fato de considerarem os riscos
extremamente elevados.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores,
Alguns Estados já estão se antecipando à norma
pretendida com a PEC n° 27, de 2013. Em São Paulo,
em conseqüência de ataques repetidos a policiais, com
84 mortes até aquele momento, o governador declarou,
em outubro do ano passado, que os familiares de policiais
assassinados deverão receber seguro de 100 mil reais.
Não existem estatísticas confiáveis sobre o tema,
mas, conforme o que se pôde apurar, morre um policial
a cada 32 horas aproximadamente no Brasil. Esse é o
resultado de levantamento realizado pelo jornal Folha
de S. Paulo, com informações das Secretarias Estaduais de Segurança Pública, em matéria publicada
em 31 de outubro de 2012. Até essa data, já haviam
perdido suas vidas 229 policiais, apenas no ano corrente. Nesse levantamento não estão computadas as
ocorrências dos órgãos federais, o que, certamente,
contribuiria para engrossar essa estatística.
Srªs e Srs. Senadores, não é justo que aqueles
que oferecem suas vidas para proporcionar segurança aos semelhantes deixem suas famílias em dificuldades de sobrevivência quando perecem em serviço.
Já não basta a falta que farão? A convivência de que
privarão a família?
O que está proposto na PEC não substitui e não
compensa a vida humana que se foi. É uma indenização que não pode ser inferior ao valor de 18 remunerações. O Estado de São Paulo, que apresenta cerca
de 43% por cento das vítimas fatais, definiu o valor do
seguro por morte em 100 mil reais, mas o Governador declarou que, mediante um novo projeto a ser encaminhado, esse valor poderá alcançar 200 mil reais.
Creio que nenhum dos nobres Colegas será contrário à aprovação dessa PEC, que considero um grande
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avanço para o aperfeiçoamento da segurança pública
e um estímulo para que mais pessoas participem das
corporações de combate a incêndios e de salvamentos.
Quem arrisca suas vidas em defesa dos interesses de outros certamente não imagina deixar sua
família ao desamparo. E ao poder público cabe o reconhecimento de que quem exerce uma atividade de
risco certamente pode ter sua vida interrompida num
instante, de forma imprevisível.
Assim, espero contar com a anuência dos nobres
Colegas para a aprovação da PEC n° 27, de 2013, que
está aguardando a designação de relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE 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.
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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.
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
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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.
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 bra-
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sileiros 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 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.
9
REQUERIMENTO Nº 449, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
449, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 259, de 2007; e 439, de 2012,
por regularem matéria correlata (proibição de
sacolas plásticas no comércio).
10
REQUERIMENTO Nº 463, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 463, de 2013, do Senador Eduardo Braga,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 228, de 2011 – Complementar, além
da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (concessão da aposentadoria
especial ao trabalhador da construção civil).
11
REQUERIMENTO Nº 470, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
470, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 561, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(manutenção do contrato de trabalho em caso
que especifica).
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12
REQUERIMENTO Nº 471, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
471, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 12, de 2011, dos Projetos de Lei
do Senado nºs 467, de 2003; 300, de 2004; 74,
94, 105, 147, 292, 365, 447, 470, 681, de 2007;
135, 138, 364, 465, de 2008; 46, 242, 568, de
2009; 18, 81, 158, de 2010; 76, 98, 354, 569,
de 2011; e 128 de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (dedução da base de cálculo do Imposto de Renda com medicamentos).
13
REQUERIMENTO Nº 472, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 472, de 2013, do Senador Ciro Nogueira,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 12 e 523, de 2011,
por regularem matéria correlata (dedução da
base de cálculo do Imposto de Renda com
medicamentos).
14
REQUERIMENTO Nº 478, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 479, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga, Valdir Raupp e Wellington Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
91, de 2010, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (renúncia à aposentadoria).
15
REQUERIMENTO Nº 479, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 479, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga, Valdir Raupp e Wellington Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
91, de 2010, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos, respectivamente (renúncia à aposentadoria).
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Não havendo mais oradores inscritos, declaro
encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 30 minutos.)
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Ata da 88ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 5 de junho de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Romero Jucá, Jayme Campos, Humberto Costa,
Acir Gurgacz, Paulo Bauer, Ruben Figueiró e da Srª Lídice da Mata
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 10 minutos
e encerra-se às 21 horas e 20 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/PT
– PE) – Havendo número regimental, declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/PT
– PE) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/
PT – PE) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão votados oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/
PT – PE) – A Presidência comunica ao Plenário que
recebeu, do Presidente da Câmara dos Deputados, o
Ofício nº 1.044, de 2013, que restitui o processado da
Medida Provisória nº 607, de 2013.
O Ofício vai à Comissão Mista destinada a proferir
parecer sobre a referida Medida Provisória.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 1.044/13/SGM–P
Brasília, 5 de junho de 2013
Assunto: Restituição do processado da Medida Provisória nº 607/2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Restituo a Vossa Excelência o processado da
Medida Provisória nº 607, de 2013, que teve parecer
da Comissão Mista pela prejudicialidade.
Entende esta Presidência, com o apoio de todos
os líderes de Partido da Câmara dos Deputados, que
para dar cumprimento ao disposto no art. 62, §§ 5º e
9º, da Constituição Federal é necessário que o Parecer
da Comissão Mista seja exarado nos exatos termos dos
parágrafos do art. 5º da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
Atenciosamente, – Henrique Eduardo Alves,
Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem. Eu queria
me inscrever para falar pela Liderança da Oposição,
ou Minoria, como queiram, após a Ordem do Dia, e
quero que V. Exª me confirme se sou o primeiro orador
depois da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/
PT – PE) – Sim.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
lhe agradeço. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/
PT – PE) – Seguindo a ordem de inscrição, o primeiro
Senador a usar da palavra é o Senador Luiz Henrique.
São dez minutos.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, nobre Senador Humberto Costa, Srªs
e Srs. Senadores, a notícia de que os Estados Unidos
desenvolveram uma tecnologia nova capaz de torná-los autossuficientes em produção de energia fóssil
deixou o mundo atônito.
A extração de gás e petróleo das camadas de xisto é conhecida há muito tempo. A Petrobras, inclusive,
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tem uma usina de extração de óleo do xisto betuminoso, desde 1992, em São Mateus do Sul, no Paraná.
Embora os Estados Unidos disponham das maiores reservas mundiais, essa exploração era considerada
antieconômica, como me foi afirmado em Pittsburgh,
quando visitei, há uns quatro anos, as instalações da
Agência Nacional de Energia.
Recentemente, aquele país assombrou a economia mundial ao anunciar que está extraindo milhares de toneladas de gás, por um processo chamado
fraturamento (fracking, em inglês), de placas de xisto
localizadas no subsolo terrestre, a cerca de mil metros
ou mais de profundidade.
O processo de extração é complicado. Consiste em quebrar lâminas de rocha com disparos, sob
pressão, de água e areia, que, misturadas a produtos
químicos, lá embaixo, a mil metros de profundidade,
mantêm abertas as rachaduras entre as placas de
pedras para liberar o gás que está ali aprisionado há
300 milhões de anos.
O xisto betuminoso de São Mateus do Sul é
apenas urna espécie dessa formação geológica. Entendem-se como xisto – e falo isto para os telespectadores que talvez não o saibam – vários tipos de rocha
que se apresentam em lâminas, onde se escondem
quantidades incríveis de gás e até mesmo de petróleo.
Sua extração por fratura hidráulica vai mudar a
geografia econômica do mundo, reduzindo a importância dos poços petrolíferos do Oriente Médio, criando,
assim, uma nova geopolítica mundial. Se com o gás
de xisto os Estados Unidos vierem a reduzir, em pelo
menos 30%, as suas importações – os Estados Unidos
importam 60% dos combustíveis fósseis que utilizam
–, até 2.030 os países árabes perderão a importância
estratégica que tem hoje.
As consequências para a economia brasileira
já estão sendo sentidas. E por quê? Porque o gás de
xisto norte-americano está sendo extraído a um custo
correspondente a 20% do gás disponibilizado no Brasil – a maior parte de origem boliviana. As indústrias
brasileiras, que já apresentam declínio na sua competitividade mundial, vão sofrer ainda mais, ficarão ainda
menos competitivas, o que afetará mais fortemente
aquelas que são intensivas no uso de gás, como a
indústria cerâmica, a metalúrgica, a petroquímica, a
química e a de vidro.
Se o fracking propiciar esse novo salto econômico
aos Estados Unidos, de outro lado vai gerar profundas
mudanças ambientais...
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Permite-me, Senador?
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O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
...pelo comprometimento dos lençóis freáticos e das
reservas hídricas.
Já concederei, Senador Pedro Simon.
Estima-se que na produção atual já estão sendo
desviados 1,5 bilhão de litros de água para realizar
esse processo. Por isso, ele já foi banido em países
como França, Austrália, Espanha e em muitos Estados da Alemanha. Até mesmo o Estado de Nova York,
onde se concentram grandes jazidas de xisto, baniu
esse processo de exploração, primeiro, porque não
se conhecem as consequências ambientais; segundo,
porque cientificamente não se tem como mensurar a
extensão desses danos.
Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vai
se delinear no mundo um novo choque entre produção
e proteção, o mesmo choque que conciliamos aqui, no
Brasil, com o novo Código Florestal, estabelecendo
absoluta harmonia entre os dois lados. Teremos um
choque muito mais evidente, muito mais profundo, muito mais acirrado entre os que querem produzir gás a
qualquer custo, por um processo que pode enviar para
o fundo da terra produtos químicos, gerando todo tipo
de consequência, e os que querem que a produção
obedeça àquilo que é fundamental: a qualidade de
vida principalmente das pessoas que vivem próximas
a esses locais de extração.
Concedo, com todo prazer, um aparte ao Senador Pedro Simon.
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Lá
vai não sei quanto tempo, quando fui Governador do
Rio Grande, essa questão do xisto veio à tona e se
transformou em uma grande manchete. Foi quando o
governo fez a usina experimental São Mateus, no Paraná, que funcionou bem. Não sei como ela está hoje.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Funciona, mas não é um processo danoso como o
do fracking.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – No Rio
Grande do Sul, nós temos reservas de xisto na região
de São Gabriel, e reservas enormes de xisto. Quando
fomos levar adiante, a conclusão a que chegamos foi
que, àquela altura, o preço era absurdo, se comparado
com o do petróleo. Então, tanto a Usina de São Miguel,
no Paraná, que foi uma experiência do governo para
ver se dava certo... Deu certo, tinha, mas era antieconômico fazer a exploração.
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – A
mesma coisa acontecia com a nossa, no Rio Grande
do Sul. Eu só perguntaria a V. Exª: se isso está dando
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certo nos Estados Unidos, como seria explorado no
Rio Grande do Sul e no Brasil hoje? Sob o ponto de
vista econômico, seria viável isso? E a quantidade,
teria algum significado?
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – Senador Pedro Simon, a mesma informação me foi dada
na Agência Nacional de Energia em Pittsburgh: o xisto
não oferecia uma exploração econômica. Acontece que
desenvolveram agora, recentemente, uma tecnologia
que coloca, através da perfuração, um sistema tubular
penetrando na rocha...
(Interrupção no som.)
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – ...lá
embaixo, a 2,5 mil até 3 mil metros de profundidade, e
aí injetam água e areia junto com um produto químico. Esse processo afasta as camadas de pedra, e, lá
no fundo, está o gás, que é trazido para a superfície.
Mas não há só o risco ambiental de contaminação dos lençóis freáticos. Há outros riscos, como o da
contaminação pelo incontível domínio do gás metano.
Pessoas que vivem próximas às usinas na região de
Pittsburgh...
(Interrupção no som.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –...
que é o maior centro de produção (Fora do microfone.),
estão sentindo as consequências.
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Um fato absolutamente inusitado vem surpreendendo
as pessoas, Senador Pedro Simon, pessoas que moram perto de usinas produtoras de gás de xisto por
esse processo de fraturamento. Elas abrem a torneira,
e saem labaredas trazidas pela fuga do gás metano.
Para o Brasil, além do óleo do pré-sal, essa é
uma nova oportunidade. A Petrobrás acaba de lançar
licitações para...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – ...
a exploração do gás do xisto (Fora do microfone.) no
Acre, na Bacia do São Francisco, dos Parecis, do Paraná e também no Recôncavo Baiano. Não há ainda
nenhuma licitação para o Rio Grande do Sul. Não sei
se as jazidas existentes no Rio Grande têm cubagem
que se compare a essas. Eu acredito que a Petrobras,
empresa competente que é, fez o levantamento dos
locais geológicos mais promissores.
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O Brasil, então, tem a oportunidade de produzir
gás por esse processo de fraturamento a um preço
20% do que é...
(Interrupção do som.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Fora
do microfone.) – ... praticado hoje, que é vendido aos
consumidores, às indústrias.
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Mas é preciso saber se há absoluto domínio científico
e tecnológico para que esse processo de produção não
resulte em um grande processo de poluição.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, propus,
na Comissão de Ciência e Tecnologia, a realização
de uma audiência pública, chamando os técnicos
mais renomados do Ministério de Minas e Energia,
da Petrobras e de outras instituições para que façamos um estudo acadêmico, um estudo científico, um
estudo sensato...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC)
– ...equilibrado, sem a paixão que dominou (Fora
do microfone.) a votação do Código Florestal na
Câmara dos Deputados, para que o Brasil possa
conciliar o seu interesse econômico com o cuidado ambiental.
O processo de desenvolvimento dessa indústria
extrativa nos Estados Unidos mudou tanto a correlação
econômica internacional que os Estados Unidos estão
trazendo de volta indústrias que mandaram para o exterior, que externalizaram. Estão trazendo de volta a
indústria petroquímica, a indústria química, a indústria
metalúrgica. Na mesma Pittsburgh, que já foi o maior
centro metalúrgico do mundo, está voltando uma indústria que havia sido proscrita.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Por quê? Porque a matriz energética (Fora do microfone.) do gás obtido em placas de xisto permite, hoje,
àquele grande país do Norte, que ele produza esse
gás barato que viabiliza empreendimentos que, antes,
estavam condenados em seu território.
Ocupo a tribuna hoje, aqui, Sr. Presidente, para
alertar os meus pares, para alertar o País, através dos
telespectadores, para esse assunto que considero da
maior relevância, da maior importância para o futuro do
Brasil. Se o Brasil tiver que aproveitar, como a Petrobras já está fazendo, através de licitações, essa nova
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forma de produzir energia barata, que aproveite, mas
que o façamos com os cuidados...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
... ambientais para que o que (Fora do microfone.) se
transformar em ganhos econômicos não gere prejuízos ambientais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Costa. Bloco/
PT – PE) – Agradeço a V. Exª.
Quero registrar a importância do debate que V.
Exª trouxe à Casa neste momento, e isso não foge da
prática que V. Exª sempre teve aqui, ao longo desse
período, de ser um dos grandes defensores da causa
ambiental.
O próximo orador inscrito é o Senador Pedro Simon. Logo em seguida, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, colegas Parlamentares, volto a esta
tribuna para falar sobre um tema que considero da
maior importância, que é o aparecimento da Aliança
do Pacífico e suas implicações com o Mercosul, do
qual nós do Brasil participamos.
Estou vendo com surpresa o exagero de notícias
e o avanço já feito pela Aliança do Pacífico. Divulgada
há poucos dias, no fim do mês passado, hoje já está
se apresentando como se fora uma entidade de anos
de existência. Falo em surpresa porque vínhamos
acompanhando – e eu, de modo especial – o panorama internacional do continente americano. Muitas
vezes, participamos dos debates na nossa Comissão.
Quando fui Ministro da Agricultura, o Presidente Sarney lançou as metas da integração da América, depois,
Governador do Rio Grande do Sul, fui convidado pelo
Presidente Sarney e lançamos as metas que terminaram na criação do Mercosul.
Desde o início, quando falamos em integração
da América, defendemos uma tese que, há muito tempo, a América do Sul defende: que, ao invés de ficar
e combater aqui... Equador, Bolívia, Paraguai, Peru,
Uruguai, pequenos países inclusive, sozinhos, lutando contra o mundo sem nenhum amparo e, às vezes,
até seus vizinhos de fronteira são inimigos frontais,
brigando por meia dúzia de metros a mais do lado de
cá ou do lado de lá, fazendo guerras, como houve a
guerra entre Paraguai e Chile, e o Paraguai perdeu a
saída para o Pacífico.
Sei que, quando quisemos fundar a nossa integração, conseguimos nos limitar aos países que dela
fazem parte.
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Primeiro, foi a grande luta para trazer a Argentina.
As velhas disputas, a animosidade entre Argentina e
Brasil, principalmente a boataria que se espalhava no
sentido que uma guerra entre o Brasil e a Argentina
era inevitável, mais dia, menos dia, fizeram com que
discutíssemos muito. E eu fui um dos que levei para
a mesa de debate, com o Presidente Sarney e o seu
Ministério, a tese da dificuldade de Brasil e Argentina
se aproximarem. Nós do Rio Grande do Sul sabemos
disso. Durante 50, 70 anos, metade do exército brasileiro esteve na fronteira entre o Brasil e a Argentina,
cinco quartéis em Alegrete, três, quatro em Quarai –
eu já disse isso várias vezes desta tribuna.
Conseguimos o diálogo com a Argentina. Reabrimos a compra do trigo argentino. O Brasil sempre
foi o maior comprador do trigo argentino, mas, ao final
da guerra, houve uma quebra de trigo, e a Argentina
rompeu os nossos contratos, não forneceu, porque a
Europa pagava mais caro. Com isso cortou. E durante
muito tempo a Argentina insistia, insistia para vender
o trigo, e o Brasil importava seis milhões, sete milhões
de toneladas do Canadá, dos Estados Unidos, e nada
da Argentina.
Com dois milhões de toneladas de compra, de
saída, determinada pelo Presidente Sarney, ele quase
que virou um herói na Argentina. Passamos a comprar
petróleo da Argentina, que era um fornecedor. Nós importávamos do mundo inteiro, por não da Argentina?
O preço era o mesmo.
E com essa integração Brasil e Argentina, o Uruguai veio fácil, e o Paraguai também veio fácil.
Mas o Chile já tinha acordos bilaterais com os
Estados Unidos. E os Estados Unidos queriam, de um
lado, fazer uma integração de toda a América, sob o
comando deles, como quintal deles, ou fazer acordos
bilaterais, de nação sul-americana em nação sul-americana, e boicotou, dificultou muito o trabalho do Brasil.
Já na integração da Aliança do Pacífico, houve
o interesse dos Estados Unidos, no sentido positivo,
para boicotar o Brasil e a nossa aliança.
Agora, o que chama a atenção é que, na reunião
realizada há poucos dias, 23 de maio, em Cali, na Colômbia, os Presidentes do México, Colômbia, Chile e
Peru anunciaram que, até o fim deste mês de junho,
90% dos produtos comercializados no bloco terão suas
tarifas zeradas.
É impressionante a rapidez com que chegam
a isso. Enquanto nós, no Mercosul, estamos ainda
naquelas brigas bobas entre o arroz do Rio Grande
do Sul e a entrada do arroz uruguaio e uma série de
produtos identificados entre a Argentina e o Brasil. E
estão discutindo essas questões. Várias vezes, centenas de caminhões brasileiros ficam parados na ponte
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porque a Argentina não deixa passar. Enquanto isso,
recém-criada, já de saída, 90% dos produtos comercializados no bloco da Aliança do Pacífico já terão as
tarifas reduzidas a zero.
Como assim? Eu me perguntei. Como pode uma
área de livre comércio zerar as tarifas de 90% de seus
produtos de exportação em tão curto espaço de tempo?
A pergunta me ocorreu porque sou um grande
entusiasta do Mercosul. E quando digo que sou um
grande entusiasta do Mercosul, estou querendo dizer
que sou um grande entusiasta da integração da América Latina – Mercosul, Pacífico, Atlântico. O Mercosul
era o início, mas nosso objetivo sempre foi uma integração da América Latina.
E, diga-se de passagem, o Brasil não é um país
dado a conquista. Nós não queremos somar a América
Latina para o Brasil tê-la, como o americano tem na
América o quintal, o Brasil ter como quintal, ao lado dele.
Não. Nós defendemos a tese de que a América Latina possui tudo, território, agricultura, petróleo,
gás, minério, povo, todo o possível para ser um grande continente e não esta triste miséria de estarmos
comparados à África e muito, muito longe daquilo que
poderíamos ser.
Nas mesmas notícias sobre a Aliança do Pacífico,
os jornalistas brasileiros faziam questão de contrastar
a veloz implantação daquele bloco com a lentidão, as
incertezas e as dubiedades que marcam a trajetória
do Mercosul.
É verdade. A lentidão de implantação do Mercosul é inegável.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Os
problemas do bloco, políticos e econômicos, são muitos, talvez profundos até. As queixas das indústrias
brasileiras em relação ao governo argentino são, na
minha opinião, justificadas. Reclamam eles da criação,
a toda hora, de empecilhos às exportações brasileiras.
No dia 4 de junho, a Confederação Nacional da
Indústria afirmou que o Brasil e seus parceiros do Mercosul ficarão isolados se não procurarem alternativas
para assinar novos acordos comerciais.
Segundo a Confederação Nacional da Indústria,
o Brasil “corre o risco de perder mais espaço em seus
mercados exportadores se não entrar totalmente no
jogo mundial de buscar novas sociedades no comércio internacional”.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – No
seu documento, a Confederação (Fora do microfone.)
... da Indústria aponta os acordos comerciais assina-
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dos recentemente no mundo e outros que estão em
discussão, e conclui melancolicamente que o Brasil e
seus sócios do Mercosul (Argentina, Uruguai, Venezuela e Paraguai) estão “à margem” dessas grandes
discussões que se fazem no mundo de hoje.
Os problemas políticos não são menores.
Tivemos no ano passado um conflito político da
maior gravidade. O presidente eleito do Paraguai foi
derrubado pelo Parlamento num rito sumaríssimo, estranho, impeachment em 24 horas.
Como o Congresso paraguaio era o único que
não havia aprovado a entrada da Venezuela no Mercosul, o Brasil, a Argentina e o Uruguai afastaram o
Paraguai temporariamente do bloco e permitiram a
entrada da Venezuela.
Não foi um...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...
episódio do qual o Mercosul possa se orgulhar (Fora do
microfone.). Mas eu prefiro, hoje, aqui, me concentrar
na questão econômica. Cito alguns números:
Sozinho, o México tem tratados com 44 países.
O Mercosul tem acordos com apenas três: Israel, Palestina e Egito.
Parece piada de mau gosto, mas é verdade.
A negociação de um possível acordo com a União
Europeia se arrasta há mais de dez anos.
Só no primeiro semestre, as exportações brasileiras para os quatro integrantes da Aliança do Pacífico caíram em média 10%. Em 2012, o crescimento
da economia foi de 4,9%, em média, nos países da
Aliança. O crescimento médio das cinco nações do
Mercosul foi de apenas 2,2%.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Em 2011, as quatro nações da Aliança do Pacífico
exportaram (Fora do microfone.) 10% a mais em bens
e serviços do que os cinco países do Mercosul, mesmo incluída a Venezuela, porque ela ainda não fazia
parte do bloco.
Sobre esses quatro países, disse o jornal O Globo:
Os quatro são os que mais cresceram na região nos últimos anos, representam a metade
do comércio latino-americano, e a soma de
suas riquezas fica em torno de US$2 trilhões,
próximo do PIB brasileiro.
Escreve a Folha de S.Paulo:
Para o Brasil, em especial, o bloco do Pacífico
ameaça o que era até então uma importante
vantagem compartilhada no País: o tamanho
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do mercado. Juntos, os países da Aliança do
Pacífico têm uma população somada de 209
milhões e um conjunto do PIB de US$2 trilhões. São números equivalentes aos 198 milhões de habitantes e aos US$2,4 trilhões do
PIB do Brasil.
E segue a Folha de S. Paulo:
“Para atrair investimentos, a Aliança é muito
mais interessante que o Brasil, porque é do tamanho do País, mas cresce mais rápido e tem
condições melhores em termos de qualidade
de políticas, com inflação baixa e economias
menos fechadas”, avalia Armando Castelar Pinheiro, coordenador de economia aplicada do
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tendo em vista
os números arrolados aqui, eu pergunto: estão errados
os presidentes do México, Peru, Chile e Colômbia ao
acelerar a sua integração econômica, ou a verdade
está com as nações do Mercosul, cuja união aduaneira
parece ainda muito...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...
distante?
Espero que a resposta a essa pergunta nos seja
dada aqui pelo Ministro das Relações Exteriores, o Sr.
Antonio Patriota, quando vier a esta Casa. Apresentei
pedido, já aprovado na Comissão – e lá vai tempo! –
de Relações Exteriores para que S. Exª seja ouvida,
juntamente com outras autoridades, sobre o tema.
Nós, Senadores, precisamos debater com profundidade o surgimento da Aliança do Pacífico, seus
possíveis desdobramentos econômicos políticos e
estratégicos no continente latino-americano e a possibilidade até de uma integração dos próprios. Até agora, o Ministro não marcou nada, ainda não encontrou
tempo, mas espero que encontre para comparecer à
Comissão de Relações Exteriores do Senado.
O outro homem das Relações Exteriores, considerado uma espécie de ministro extraordinário das
Relações Exteriores,...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...
adido internacional da Presidenta, disse que não deixa de dormir por causa da Aliança do Pacífico, que
não lhe tira o sono. Era bom que ele também viesse e
nos acalmasse para dormirmos tranquilos quanto ele
numa hora como esta.
Senhores, a reunião de Cali deixou clara a divisão
ideológica dos países de nosso continente. As quatro
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nações da Aliança do Pacífico são consideradas as
mais liberais em termos econômicos ou, simplificando, são governadas por homens mais inclinados às
teses de centro.
De outro lado, temos, no continente, nações cujos
governos poderiam ser definidos como mais próximos
aos ideais de esquerda: Venezuela, Argentina,...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
...Equador e Bolívia (fora do microfone), mais centrada.
Os jornalistas brasileiros destacaram, por exemplo, o caso do presidente do Peru, o Sr. Ollanta Humala, eleito em 2011. Inicialmente considerado simpático
ao chavismo, o pragmático Humala bandeou-se para a
Aliança do Pacífico por ver nela mais vantagens para
a sua nação.
Sr. Presidente, reproduzo uma pertinente observação do Sr. Embaixador Rubens Barbosa, em uma
recente reportagem da revista Veja sobre a Aliança
do Pacífico:
Tratados de livre-comércio, em média, demoram cinco anos entre a concepção e a entrada em vigor das novas tarifas de importação.
Em 1994, quatro países do Leste Europeu
deixaram todos de cabeça baixa, de queixo
caído por levar apenas dois anos para pôr de
pé uma zona de livre-comércio, mas o recorde foi batido agora pela Aliança do Pacífico.
Entre o anúncio das intenções e a eliminação
das tarifas passaram-se doze meses. Nesse
tempo exíguo, eles já fizeram muito mais que
o Mercosul em duas décadas – diz o embaixador Rubens Barbosa.
É urgente discutir o que já fizemos e o que faremos do Mercosul.
Eu creio que o importante é o debate e é, aqui
no Senado, que ele deve ser travado, embora o nosso
querido Embaixador, Chanceler, grande Patriota, pelo
menos patriota no nome, parece não ter grande simpatia, nem grande preocupação com essa questão. Praticamente, não vi de S. Exª uma palavra sobre a matéria.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – E
o seu concorrente, o Prof. Garcia, Ministro Extraordinário para Assuntos Internacionais, orientador do Lula
durante todo o seu Governo – e dizem que também
da Presidenta Dilma –, diz que não perde o sono por
essas questões da Aliança do Pacífico.
Pois não, Senador.
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O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) –
Senador Pedro Simon, V. Exª a cada momento me
surpreende, não apenas pela capacidade intelectual,
mas pela propriedade e pela tempestividade do tema
que V. Exª aborda na tribuna do Senado. Por todos os
aspectos econômicos, por todos os aspectos geopolíticos, eu chamo a atenção para esse fato que me
preocupa. E nós temos debatido isso na Comissão de
Relações Exteriores (fora do microfone).
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – Por
provocação de V. Exª, nos próximos dias, nós receberemos o Chanceler Antonio Patriota, receberemos o Ministro do Desenvolvimento Econômico, Ministro Pimentel,
para tratarmos dessas duas variáveis. Uma variável é
a política internacional comercial, a outra variável são
as relações externas e a geopolítica e a preocupação
de ver a América do Sul se dividir em duas Américas
do Sul: uma América do Sul do Atlântico e outra América do Sul do Pacífico. Sobre as consequências da
Aliança do Pacífico – de Chile, Peru, México, Colômbia –, nós precisamos considerar o impacto disso nas
nossas relações. Eu estive presente, numa reunião em
Santiago, com o ex-presidente Ricardo Lagos, que tem
refletido muito e pensado sobre este tema.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – Por
exemplo, de o Brasil ter três acordos bilaterais enquanto o Chile tem 58. Então, eu acho que nós precisamos
aprofundar esse debate, fazermos uma reflexão sob
pena de nós estarmos perdendo o bonde de história.
Mas eu quero me congratular com V. Exª, cumprimentá-lo pela forma ativista que V. Exª tem atuado na Comissão de Relações Exteriores, trazendo temas dessa
dimensão e dessa magnitude. Meus cumprimentos.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Vamos apenas ver. Eu agradeço o aparte de V. Exª.
Reconheço como V. Exª tem sido altamente positivo e
competente na nossa Comissão.
Já na administração passada, a Comissão tinha
um bom trabalho de reuniões semanais para discutir
assuntos, mas não é que nem agora com V. Exª. V. Exª
não está discutindo assuntos pautáveis, gerais, mas
está discutindo assuntos determinados que são da
hora e do momento.
O Ministro Patriota ainda não marcou a data. Eu
acho que podemos dizer para ele que deve ir um pouquinho mais ligeiro, senão acontece o que aconteceu:
deram um impeachment no presidente do Paraguai, e
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havia uma reunião sendo realizada no Rio de Janeiro;
o Patriota estava no Rio quando lhe telefonaram dizendo: “Olha, caiu o presidente do Paraguai; ele não
vai estar aí”. Ele soube pelo telefone, depois de nós
termos sabido pelo rádio.
Eu acho que ele podia vir um pouquinho mais
ligeiro.
Agradeço e felicito V. Exª pela grande competência com que está dirigindo a Comissão de Relações
Exteriores.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr.
Humberto Costa deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa.)
Não está presente.
Na sequência, o Senador Humberto Costa, do
PT de Pernambuco.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é
com satisfação e orgulho, como Senador do Partido dos
Trabalhadores, representante do povo de Pernambuco,
que hoje, especialmente, dirijo-me a este plenário, aos
ouvintes da Rádio Senado, aos telespectadores da TV
Senado, para tratar de uma obra que é de fundamental
importância para o desenvolvimento de 68 Municípios
do meu Estado e para o bem-estar e a saúde de mais
de dois milhões de cidadãos e cidadãs.
Ontem, o Governo da Presidenta Dilma Rousseff
autorizou o início dos trabalhos para a construção da
Adutora do Agreste.
O Ministério da Integração Nacional tem assinada, agora, uma ordem de serviço no valor de R$107
milhões para custear o início dos 118 quilômetros de
tubulações que, já na primeira etapa do projeto, permitirão que a água do Rio São Francisco chegue aos
Municípios de Arcoverde, Pesqueira, Sanharó, Belo
Jardim, Tacaimbó, São Caetano e Caruaru. Daí, a obra
– e, naturalmente, depois a água – seguirá para Buíque, Tupanatinga, Itaíba, Águas Belas e lati. Apenas
para a primeira etapa, que deverá estar concluída em
24 meses, a destinação prevista é de R$360 milhões.
Esse é um empreendimento que, até março de
2015, depois do investimento superior a R$1 bilhão
apenas pelo Governo Federal, fará parte daquele que
é considerado o maior sistema integrado de abastecimento hídrico da América Latina.
No total, a Adutora do Agreste terá a extensão
de 1,3 mil quilômetros, uma obra grandiosa, que fará
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a água captada no canal do Eixo Leste do Projeto São
Francisco chegar continuamente, ou seja – reparem
bem –, com regularidade em áreas periodicamente
sujeitas à estiagem, ao flagelo da seca.
Esse investimento, que visa a levar segurança
hídrica para a importante região do Agreste pernambucano, guarda sintonia com as políticas de desenvolvimento regional dos Governos do Presidente Lula
e da Presidenta Dilma. Aliás, é possível, hoje mesmo,
antes da chegada da água, perceber uma amostra do
desenvolvimento que a segurança hídrica traz.
Uma empresa francesa, produtora de tubos e
conexões, foi vencedora de licitação e, como fornecedora de material para a obra da adutora, inaugurará,
já no próximo mês, um centro de distribuição na região
metropolitana, um investimento privado da ordem de
R$1 milhão, que reduz custos de logística e gera mais
empregos em Pernambuco e no Nordeste.
O início das obras da Adutora do Agreste é mais
uma evidência do modo diferente de olhar para o Nordeste que o Partido dos Trabalhadores trouxe ao Brasil, uma visão que trouxe e continua trazendo para a o
povo da nossa Região, caros colegas, investimentos,
empregos, enfim, o desenvolvimento e o bem-estar. É
isso que as pesquisas sobre a economia da Região
mostram e a situação dos cidadãos, nas ruas e no
campo, confirma.
A Adutora do Agreste é a concretização de um
sonho que remonta há mais de 20 anos. O sertanejo sabe, principalmente esse, de uma das regiões de
Pernambuco com menor precipitação pluviométrica,
que a água é a mola propulsora do desenvolvimento,
como sabe, também, o quanto é sofrida a estiagem,
o quanto é duro depender do abastecimento por meio
de carros-pipas, e o homem do campo, os pecuaristas
dos Municípios do Agreste, onde a criação de animais
é uma vocação histórica, celebram mais essa ação do
Governo da Presidenta Dilma.
Bem a propósito, ontem, a Presidenta anunciou
que, por meio do Plano Safra Semiárido, o Governo
Federal suspenderá as execuções de dívidas dos
produtores rurais do Nordeste até o final do ano que
vem. A Presidenta também comunicou a decisão de
que operações de crédito, contratadas até 2006 com
recursos do Fundo Constitucional do Nordeste ou do
Tesouro Nacional, poderão ser quitadas com desconto
de até 85%. São provas do compromisso do Governo
Federal com a população do Semiárido e com os produtores da região, que está sob as consequências de
uma das piores secas em cinco décadas.
A Presidenta explica que essas ações complementam os investimentos visando garantir a segurança
hídrica da região. Naturalmente, todos nós reivindica-
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mos e demandamos o perdão total dessas e outras
dívidas dos pequenos produtores, mas, sem dúvida, a
decisão tomada pelo Governo já representa um avanço
importante nesse caminho.
O Governo Federal investe fortemente em obras
de infraestrutura que mudarão, indiscutivelmente, para
melhor a realidade do Nordeste, periodicamente assolado pelas secas. De acordo com o Ministério da
Integração Nacional, a cada R$1,00 investido no Projeto São Francisco, outros R$2,00 são aplicados para
garantir a segurança hídrica no Nordeste.
Obras estruturantes de segurança hídrica, as
barragens, as adutoras e os canais, integram o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, e resultarão
na destinação de R$33 bilhões, por meio do PAC 1 e
do PAC 2, para melhorar a oferta de água, financiar o
combate aos efeitos da estiagem e empreendimentos
de irrigação, drenagem e a recuperação de estruturas
danificadas.
A meta do Governo Federal é, até 2015, com a
construção de novas barragens no Nordeste, ampliar
a capacidade de armazenagem de água na Região
para sete bilhões de metros cúbicos. Desse total, 609
milhões já estão à disposição da população; outros 1,1
bilhão está em execução; e mais 2,7 bilhões de litros
estão em licitação ou em ação preparatória.
Como está evidente, o Governo Federal trabalha
para mudar definitivamente a realidade do Nordeste.
Esses investimentos são transformadores, buscam
dar à população dos Estados nordestinos a garantia
de que um bem essencial à vida, indispensável para
a manutenção da saúde e do bem-estar de todo o ser
humano, chegue com regularidade às torneiras desses
brasileiros e brasileiras.
Mais: o abastecimento hídrico regular torna atraente para investidores uma região do País que, até alguns anos atrás, merecia pouca atenção, raramente
era escolhida para sediar empreendimentos privados.
O Nordeste e Pernambuco, hoje, por meio da ação do
Governo Federal, apresentam índices de crescimento
e de geração de empregos que são a prova da transformação.
Na condição de Relator da Comissão Externa do
Senado Federal para Acompanhar os Programas de
Transposição e Revitalização do Rio São Francisco,
vejo com muitos bons olhos a assinatura da ordem de
serviço para o início das obras da Adutora do Agreste.
Está claro, qualquer um pode ver, que um empreendimento não tem sentido sem o outro. Portanto,
o Governo Federal, coerentemente, leva uma obra
adiante, porque a outra, o projeto de transposição,
servirá para assegurar o abastecimento d’água. Ou
seja, são ações complementares.
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E o Ministério da Integração Nacional já anuncia
para setembro próximo a licitação da segunda das três
etapas da Adutora do Agreste, com início dos trabalhos
nos canteiros previsto já para outubro seguinte. A obra
é resultado de parceria entre o Governo de Pernambuco e o Governo Federal, que responderá por 90%
do investimento.
No Estado, outras ações estão em andamento para garantir o abastecimento hídrico a todos os
pernambucanos. Recentemente, houve o anúncio da
destinação de recursos para a Adutora do Pajeú, a
Barragem Serro Azul, a Barragem Guabiraba, o Sistema Siriji e a Baragem de Igarapeba, num total superior
aos R$250 milhões.
A Adutora do Agreste é uma obra emblemática,
assim como o Projeto São Francisco, e serve perfeitamente para ilustrar como o Governo Federal entende,
hoje, as necessidades e busca objetivamente resolver
os problemas brasileiros, em especial os do Nordeste
e, em particular, os de Pernambuco.
Nos últimos dez anos, uma maneira diferente de
olhar a região resultou em ações que buscam soluções
definitivas para questões estruturais, sem esquecer
medidas emergenciais, para mitigar situações que
impõem prontidão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Muito bem, Senador Humberto Costa.
Com a palavra agora, a Senadora Ana Amélia,
do PP do Rio Grande do Sul.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, Senador Acir Gurgacz, hoje,
na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
(CDR), que foi presidida pelo Senador Inácio Arruda,
votamos alguns projetos importantes: alguns na área
do desenvolvimento regional, sob a relatoria do Senador Rubens Figueiró, e um projeto muito relevante do
nosso Ministro, nosso colega Marcelo Crivella, relatado pelo Senador Zeze Perrella, que trata de dar um
ordenamento em relação à segurança e à qualidade
das edificações – mais especificamente em relação à
segurança. Esse projeto teve o apoio das entidades
que representam os Conselhos de Engenharia. Votamos também matérias relacionadas à competência e
à fiscalização.
O Senador Perrella conseguiu ajustar o texto,
porque o Senador Romero Jucá, com muito senso de
oportunidade, mostrou um detalhe: a falta de clareza
no texto poderia ensejar um aumento da responsabilidade das prefeituras municipais, já assoberbadas
com uma série de encargos. E um encargo adicional
poderia provocar um aumento das suas despesas num
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serviço que poderia ser compartilhado com os Estados
ou com a própria União.
Mas é urgente e relevante, até porque nós, na
subcomissão que trata de medidas de segurança e de
prevenção de incêndios, a partir do episódio dramático
de Santa Maria, da Boate Kiss, ouvimos as autoridades
e especialistas na área e ali estava descrita a sugestão
que ganhou mais corpo no sentido de que a responsabilidade pela qualidade da obra seja dos proprietários,
dos empreendedores que a realizam.
Portanto, a garantia da qualidade da edificação
é fornecida pelo seu proprietário; a prefeitura tem
apenas que avaliar a veracidade do documento. Isso
se fez exatamente para desonerar as prefeituras de
uma responsabilidade civil e até criminal sobre essas
questões, mas especialmente para responsabilizar
os empresários da construção civil ou os empreendedores e incorporadores nesse processo de qualidade
das edificações.
Temos alguns casos lamentáveis de edificações
que desmoronam por falta de qualidade no seu projeto, havendo a perda de muitas vidas por conta dessa
irresponsabilidade.
Na forma desenhada no projeto do Senador Marcelo Crivella, nosso Ministro da Pesca, e com esse
aperfeiçoamento da redação, o Senador Zezé Perrella
conseguiu compatibilizar, sem alterar o mérito do projeto, e criar as condições para isso.
Então, nós estamos hoje com essa missão, caro
Senador Acir Gurgacz, de proporcionar maior segurança àqueles que compram um imóvel, especialmente
nas grandes e médias cidades, onde a habitação vertical passou a ser uma necessidade. Penso, portanto,
que nós temos que aplaudir a iniciativa do Legislativo.
Ontem também aprovamos, por minha relatoria,
outro projeto do Senador Marcelo Crivella que trata de
estabelecer penalidades para aqueles que cometem
crimes comerciais ou de terrorismo em relação aos
grandes eventos.
A lei tem a vigência da temporalidade dos eventos: a Copa das Confederações deste ano ou a Copa
do Mundo de 2014. Sendo o projeto é de 2011 e como
estamos em 2013, temo que os eventos passem sem
que a lei tenha sido aprovada pela lentidão dos processos de tramitação nesta Casa.
A matéria começou a sua tramitação recentemente na Comissão de Educação e precisa ser submetida
a várias outras comissões temáticas do Congresso
Nacional. Acho que temos de trabalhar com rapidez
para evitar perda de energia com um tema tão relevante quanto esse.
Queria, também hoje, caro Presidente Acir Gurgacz – e V. Exª é de um Estado muito comprometido
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com a causa, Rondônia –, falar de outro assunto. O
Dia do Meio Ambiente, comemorado hoje em todo o
mundo, é uma oportunidade para avaliarmos os acertos e erros das políticas públicas, privadas e de toda
a sociedade em favor do desenvolvimento sustentável.
No caso do nosso País, as notícias publicadas
nos jornais de hoje trazem dados que continuam preocupando: o desmatamento da Mata Atlântica voltou
a aumentar. Entre 2011 e 2012, o País perdeu, em
17 Estados, 23.548 hectares do bioma, o equivalente
a 235 quilômetros quadrados. Só de floresta, 21.977
hectares foram eliminados.
É uma lamentável notícia sobre esse importante
bioma que, no passado, chegou a cobrir o Brasil de
ponta a ponta. O equivalente a uma área de 1,3 milhão
de quilômetros quadrados, do Rio Grande do Norte
ao meu Estado, no extremo sul, o Rio Grande do Sul.
Foi a segunda maior floresta tropical úmida do Brasil,
comparável apenas à Floresta Amazônica.
Outro dado preocupante: a Organização para Educação, Ciência e Cultura das Nações Unidas (Unesco)
relembra as dificuldades para alcançar o desenvolvimento sustentável nesta década. Na mensagem para
o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Diretora-Geral da
Unesco, Irina Bokova, citou o desperdício de alimentos
como um grave problema ambiental e social. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) estima que 1,3 bilhão de toneladas de
alimentos são jogadas fora, todos os anos, enquanto
870 milhões de pessoas permanecem subnutridas e
com fome.
É um desperdício inaceitável, com impactos devastadores no meio ambiente e na sociedade de qualquer nação do Planeta! Inclusive, a Diretora do Departamento de Serviços para as Associações e para
a Governança do Programa Mundial de Alimentos das
Nações Unidas, Claudia Von Roehl, esteve no Senado,
há uma semana, tratando da importância de combater a fome no mundo. A conversa ocorreu porque fui
Relatora da Medida Provisória nº 519, de 2010, que
autorizou o governo brasileiro a doar alimentos dos
estoques públicos a países atingidos, em 2010, por
desastres naturais e sociais. Foi, pois, uma visita de
agradecimento.
Podemos relembrar também as dificuldades latentes para importantes acordos internacionais, com
efeitos práticos na área ambiental. O documento final
da Rio+20, construído no ano passado, na belíssima
cidade do Rio de Janeiro, e da qual participei, é um
exemplo.
Infelizmente, a crise econômica internacional
foi a pedra no meio do caminho da Conferência das
Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.
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As negociações para as Convenções do Clima
e da Biodiversidade retrocederam, o termo “educação
ambiental” sequer foi mencionado no documento final
e as metas obrigatórias para serem cumpridas pelos
países, infelizmente, não foram estabelecidas.
Nos últimos anos, apresentamos também alguns
avanços. Após a Rio+20, notamos maior participação
da sociedade (ONGs, ambientalistas, militantes e cidadãos) em relação às conferências anteriores, como a
Eco-92, também realizada na cidade do Rio de Janeiro.
A Conferência das Nações Unidas serviu também
para criar o chamado ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, além de fortalecer e aumentar o
financiamento do Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (PNUMA).
O Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012),
aprovado no ano passado, é também um marco legal
da maior relevância que inclui ações em favor do desenvolvimento sustentável. Essa proposta legislativa,
debatida intensamente aqui no Congresso, teve também a participação dos setores públicos, privados e
de toda a sociedade. Foi, a meu ver, o mais complexo, exaustivo e desafiador processo de negociação da
presente legislatura.
É resultado de um maduro debate para a neutralização de posições radicais entre ambientalistas e
produtores rurais. Foi o texto possível, adequado às
necessidades da realidade nacional, de modo a permitir o Brasil como protagonista global na produção de
alimentos, com sustentabilidade.
Isso permitiu um atualizado regramento, abrigando demandas legítimas após desafiadora articulação
política, da qual todos os Srs. Senadores e Senadoras
fizeram parte.
Foram acalorados debates que reforçaram a importância do agronegócio, responsável por fatia relevante do Produto Interno Bruto (PIB) do País. Graças
à motivação, mobilização e competência de pequenos,
médios e grandes produtores comprometidos com a
agricultura sustentável, os números da produção de
alimentos no Brasil surpreenderam o mundo.
Mesmo com as dificuldades para a implantação
do Cadastro Ambiental Rural (CRA), uma atribuição
do Governo Federal necessária para a aceleração da
modernização desse Código, o Brasil alcança sucessivos recordes nas safras de grãos. Neste ano, poderá
superar 184 milhões de toneladas, dado da Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab) que será atualizada nesta quinta-feira (6) com nova previsão otimista.
O 9º levantamento da safra de grãos 2012/13. O Plano Safra para a agricultura familiar, comandado pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário, também será
anunciado amanhã.
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Ontem, o Governo anunciou o Plano Agrícola
para 2013 e 2014,...
(Soa a campainha.)
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... com
R$136 bilhões para financiar a próxima safra, volume
18% superior, caro Presidente, aos recursos liberados na safra passada. Com todas as limitações de
infraestrutura, incluindo rodovias de má qualidade e
escassos investimentos em ferrovias, portos, hidrovias e aeroportos, as exportações brasileiras do agronegócio superaram recordes sucessivos nos últimos
anos: mais de US$99 bilhões, nos últimos 12 meses,
segundo a Secretaria de Relações Internacionais do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
É um volume 4,2% maior, se comparado ao mesmo
período do ano passado.
O Brasil também é destaque no ranking dos principais produtores de combustíveis renováveis do mundo, como etanol e biodiesel. Nossa produtividade no
campo também é uma das mais elevadas do Planeta.
Eu queria apenas, caro Presidente desta sessão,
dizer o seguinte: com esses dados, com essa relevância que a produção de alimentos...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... tem
no Brasil (Fora do microfone.) como um protagonista
mundial, esses agricultores, pequenos, médios, especialmente os pequenos, do seu Estado de Santa
Catarina, Senador Paulo Bauer, ou do meu Estado do
Rio Grande do Sul, de agricultura familiar, minifúndios
em muitas regiões, precisam de segurança para continuar trabalhando.
Os conflitos que estão acontecendo no âmbito
das reservas indígenas, dessa convulsão social, neste momento, são a pior notícia que nós podemos dar,
sendo um confronto de grande envergadura social,
antropológica, econômica e política, em alguma medida. Então, esperamos que o Governo, com as suas
autoridades competentes, consiga levar a paz e a tranquilidade ao campo, sob pena de vermos conflagrada
uma área que vinha trabalhando com relativa tranquilidade e serenidade até agora. O equilíbrio nessa área,
Senador Paulo Bauer, é fundamental.
(Soa a campainha.)
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O Brasil
não pode abrir mão dessa posição, sob pena de graves prejuízos na geração de emprego, na geração de
renda, da própria riqueza e também do abastecimento
interno do País. Não podemos nos dar ao luxo. Não
tenho dúvida de que a Presidenta Dilma Rousseff tem
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a noção exata da gravidade do que está acontecendo
no campo, especialmente em relação a isso.
Precisamos, também, que o Supremo Tribunal
Federal faça a sua parte na decisão – espera-se a
deliberação – sobre os detalhes finais do julgamento da demarcação das terras indígenas em Raposa
Serra do Sol, que vai estabelecer o marco regulatório
para as demais demarcações indígenas. Isso acontece
em Santa Carina, no Paraná, no Rio Grande do Sul,
no Mato Grosso do Sul, que está vivendo os dramas
maiores neste momento, em Mato Grosso e em todos
os Estados brasileiros.
Eu queria, então, renovar a confiança de que a
Presidente da República, através dos mecanismos
legais de que dispõe...
(Interrupção do som.)
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... e da
ação das autoridades competentes (Fora do microfone.), leve paz ao campo.
Ela anunciou ontem um Plano de Safra audacioso, que é, segundo os especialistas, um dos melhores
dos últimos tempos. Então, esse Plano não pode ser
comprometido com a intranquilidade e a insegurança
de produtores que, por gerações e gerações, dedicam
a sua vida à produção de comida, à geração de emprego e renda em nosso País.
Muito obrigada, Presidente.
Durante o discurso da Srª Ana Amélia, o Sr.
Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Bauer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Bauer. Bloco/PSDB
– SC) – Cumprimentamos a Srª Senadora Ana Amélia
pelo brilhante pronunciamento que fez nesta sessão,
tratando de um assunto que, efetivamente, precisa
merecer as atenções desta Casa, do Executivo e de
toda a sociedade brasileira.
Pela ordem de inscrição, já que estavam ausentes os Senadores inscritos, e, por isso, a Presidência
da Mesa chamou os que se encontravam em plenário
– no caso, a Senadora Ana Amélia –, agora concedo
a palavra ao Senador inscrito Acir Gurgacz. Depois, a
palavra será concedida ao Senador Eduardo Suplicy,
que também estava inscrito anteriormente. Após o Senador Eduardo Suplicy, eu mesmo farei uso da tribuna. Em seguida, voltaremos a dar sequência à ordem
de inscritos.
Com a palavra o Senador Acir Gurgacz, por 10
minutos.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Paulo Bauer, que preside esta
sessão, Srªs e Srs. Senadores, hoje, com muito orgulho
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e muita satisfação, comemoramos o Dia Mundial do
Meio Ambiente. Essa data foi criada pela Organização
das Nações Unidas, em 1972, para marcar a abertura,
no dia 5 de junho, da Conferência de Estocolmo, que foi
a primeira reunião com representantes do mundo inteiro para discutir a relação entre o homem e a natureza.
A partir dessa data, a preservação ambiental passou a ser discutida pelos países e começou a se tornar
uma preocupação para as pessoas. Nesse dia também
foi criado o Programa Ambiental das Nações Unidas,
com o propósito de promover essa conscientização.
Para este ano, o tema levantado pela ONU é o
desperdício de alimentos. Segundo a ONU, todos os
anos, 1,3 bilhão de toneladas de alimentos vão para o
lixo. Isso daria para alimentar toda a população do mundo que ainda passa fome, que, segundo as estimativas
da ONU, chega a cerca de 870 milhões de pessoas.
Portanto, considero o tema do desperdício de
alimentos, escolhido pela ONU para celebramos o Dia
Mundial do Meio Ambiente, muito apropriado e muito
oportuno. Essa é uma discussão complexa, que envolve toda a cadeia produtiva, de transporte, de comercialização e consumo, além das políticas de governo
e modos de produção. Mas é uma discussão que tem
que ser feita.
Os dados atuais nos mostram que precisamos
aperfeiçoar a produção de alimentos no nosso País,
melhorar o modelo de agricultura que estamos praticando. Além de aumentarmos a eficiência e a produtividade em nossas lavouras, temos que manter o componente ambiental, com a proteção das florestas, dos
solos e das águas, e aumentar o foco na segurança
alimentar, no combate à fome, na redução da pobreza
e da miséria humana em todo o mundo. Essa questão
social é o principal fator para a sustentabilidade da vida
no planeta Terra.
O último Relatório Mundial sobre a Fome realizado pela ONU revela que, aproximadamente, 25 mil
pessoas morrem por dia vítimas de desnutrição. No
entanto, a produção mundial de alimentos daria para
alcançar a população global. O problema está na má
distribuição dos alimentos e na quantidade elevada de
comida desperdiçada.
O Brasil é um dos grandes produtores de alimentos do mundo, mas é, também, um dos países que mais
os desperdiçam. Segundo a pesquisa realizada pelo
Instituto Ethos, perdem-se, todos os anos, na colheita,
cerca de 11 milhões de toneladas de comida. Muitos
são os fatores que contribuem aos desperdícios de
alimentos. As principais razões encontram-se na falta
de conhecimento técnico, no uso de máquinas inadequadas, de pessoal com falta de treinamento e inabilitado, no uso de práticas inadequadas de produção
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e, principalmente, no desconhecimento de técnicas
adequadas de manuseio pós-colheita.
O armazenamento e o transporte são fatores
que ajudam a aumentar ainda mais o número de alimentos desperdiçados. Ou seja, existem deficiências
técnicas, estruturais, de qualificação do agricultor e da
mão-de-obra no campo e em toda a cadeia produtiva,
de estocagem e comercialização dos alimentos. Falta
orientação para os produtores que colhem e armazenam a safra, bem como para os transportadores, comerciantes e consumidores brasileiros.
As feiras-livres e os Centros de Abastecimento,
por exemplo, são responsáveis por 30% de todo o desperdício de comida no nosso País, segundo a pesquisa
do Centro de Agroindústria de Alimentos da Embrapa.
No final de cada feira ou de um dia de trabalho, é visível
a grande perda de alimentos que ocorre nesses locais.
Geralmente, pessoas se aglomeram para recolher os
restos que são abandonados nas ruas ou jogados em
tonéis de lixo. Muitos comerciantes também fazem doações para organizações que se responsabilizam pela
higiene e distribuição para pessoas carentes.
Portanto, é muito oportuno o tema da Semana
do Meio Ambiente deste ano. Esperamos que ele sirva
para alertar os produtores, comerciantes, para o governo e também para a toda a população brasileira,
que pode contribuir para que possamos diminuir esse
desperdício de alimentos que ocorre em nosso País.
É com prazer que concedo um aparte ao nobre
Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Cumprimento o Senador Acir Gurgacz pelo tema que hoje traz
em homenagem ao Dia do Meio Ambiente e, sobretudo, pela preocupação também com a sustentabilidade
e, portanto, com o combate à fome, com o combate à
pobreza extrema e absoluta, chamando a atenção para
o desperdício de alimentos produzidos, seja na forma
de distribuição, nas feiras, nos restaurantes, nos mais
diversos estabelecimentos, inclusive comerciais, onde
eles nem sempre são suficientemente aproveitados.
Acho que, na medida em que houver maior consciência, inclusive graças ao pronunciamento de V. Exª, nós
estaremos mais atentos para evitar esse desperdício
e, assim, proporcionar maior conhecimento a toda a
população que, efetivamente, ainda não se alimenta
adequadamente. A respeito de sustentabilidade, de
preocupação com meio ambiente, quero dizer que estive, há poucos dias, em Piedade, um Município perto
de Sorocaba, de Ibiúna, em São Paulo, caracterizado
pela produção de agricultores familiares, de pequenos
e médios agricultores que ali, a 130 quilômetros de São
Paulo, produzem extraordinária colheita de hortifrutigranjeiros, de produtos agropastoris, e que se constitui
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numa das principais fontes de suprimento do Ceagesp,
em São Paulo, que recebe grande produção de toda a
Grande São Paulo, onde é consumida por todos. Mas
eis que, recentemente, uma empresa estava prestes a
iniciar uma pedreira, o que iria, possivelmente, prejudicar a bacia de rios que servem Piedade. Então, surgiu
um movimento muito grande de centenas de agricultores familiares. Eles conseguiram o apoio da comunidade – é uma cidade de 55 mil habitantes – e a própria
Prefeita, Maria Vicentina, com quem conversei esses
dias, se sentiu no dever de propor que seja feita uma
nova regulamentação da área do Município, definindo
aquela área como área de preservação de mananciais,
onde somente é permitida a atividade agropastoril,
plantação de hortifrutigranjeiros, nada que prejudique
aquela produção e o potencial, porque centenas de
famílias e produtores agrícolas possivelmente seriam
prejudicadas. Mas, com essa regulamentação, que foi
aprovada, ontem, à noite, por treze a zero, na Câmara
Municipal, agora vai se preservar... O pronunciamento
de V. Exa é que me instou a relatar esse episódio porque tem a ver com o Dia Mundial do Meio Ambiente,
com a preocupação de desenvolvimento sustentável.
Meus cumprimentos a V. Exa.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Suplicy.
É com ações como essas, com cada um fazendo
a sua parte – as prefeituras, os governos dos Estados
e o Governo Federal –, que nós vamos conseguir melhorar o meio em que vivemos. Cada um realmente
tem que fazer a sua parte.
Trazendo outro tema para essa tarde, mas também seguindo na sequência de relação da safra brasileira e dos cuidados para não termos desperdício de
alimentos, Senador Suplicy, após uma supersafra de
grãos, colhida neste ano, escancarar as deficiências
logísticas do País, o Governo Federal resolveu dar
atenção especial a um dos maiores gargalos da infraestrutura no campo.
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – O
Plano Agrícola e Pecuário 2013/2014, lançado nesta
terça-feira pela Presidenta Dilma, fará a maior injeção
de recursos da história, com previsão de investimento
da ordem de R$136 bilhões no setor.
Armazenagem. Só para a armazenagem, nos
próximos cinco anos serão destinados R$25 bilhões.
Ao apostar na armazenagem do grão, o Governo atira
em duas frentes: evita que a safra tenha que ir toda e
imediatamente para a estrada e permite ao produtor
vender com preços melhores. No pacote está previsto
que a Companhia Nacional de Abastecimento aplicará
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R$500 milhões para modernizar e ampliar a sua capacidade com 10 novos grandes armazéns no País.
Além disso, o armazenamento em propriedade...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
...rural e também (Fora do microfone.) por parte das
cooperativas e empresas privadas é estratégico. Também será estimulado. Uma das propostas em estudo é
a construção de armazéns privados que possam ser
alugados pelo Executivo.
Uma das questões mais importantes deste Plano Agrícola de 2013/2014 é o anúncio feito pela Presidenta Dilma da criação da Agência Nacional de Assistência Técnica. Desde o início do nosso mandato e
principalmente durante o período em que estivemos
à frente da Comissão de Agricultura, temos afirmado
que a assistência técnica e a extensão rural devem se
aproximar das necessidades do produtor rural, e não
ser apenas um instrumento garantidor do crédito e da
comercialização de insumos para a agricultura.
O Programa Nacional de Assistência Técnica e
Extensão Rural, implementado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e pela Emater, nos Estados, tem evoluído nesse sentido, mas está muito aquém das reais...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – necessidades.
Com o anúncio da Presidenta Dilma da criação
da Agência Nacional de Assistência Técnica, creio
que teremos o ordenamento do sistema para atender
o produtor rural e contribuir para o desenvolvimento
sustentável de nossa agricultura, bem como para acabar com a pobreza no meio rural.
A agricultura familiar brasileira também vai receber mais recursos para a produção de alimentos na
próxima safra.
Nesta quinta-feira, dia 6, a Presidenta Dilma e
o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, anunciam o Plano Safra da Agricultura Familiar
2013/2014. O lançamento será no Palácio do Planalto,
em Brasília, e vai trazer novidades para as políticas
públicas, tão presentes no campo, como o Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf), o Garantia-Safra, as compras institucionais
e os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater).
Esse conjunto de...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
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O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –...
medidas para o setor... (Fora do microfone.) Para concluir, Sr. Presidente.
Esse conjunto de medidas para o setor passa a
valer a partir de julho deste ano. As ações foram elaboradas com o objetivo de aumentar a renda, inovar
e estimular a produção de alimentos.
Hoje, o nosso País vive um momento muito importante. Precisamos aumentar a produção de alimentos, porque o Brasil está crescendo, e é a agricultura
familiar que cumpre esse papel de desenvolver o meio
rural e, principalmente, de produzir alimentos. Com este
Plano Safra, queremos aumentar a capacidade de investimentos do setor, levar mais tecnologia ao campo e
aperfeiçoar os nossos sistemas de proteção de renda.
O lançamento para a safra 2013/14 marca os 10
anos das ações governamentais voltadas para esse
setor. Nesta década, a renda da agricultura familiar
cresceu 52%, o que permitiu que mais de 3,7 milhões
de pessoas ascendessem para a classe média.
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – É um
investimento importante que faz o Governo, Senador
que preside esta sessão, Paulo Bauer, com relação à
agricultura familiar.
É nesse caminho que nós vamos fazer com que
o nosso País cresça e se desenvolva, principalmente
o meu Estado de Rondônia, que tem a sua economia
na agricultura como um todo, mas, principalmente, na
agricultura familiar, com o pequeno agricultor.
Com o investimento do Governo Federal, juntamente com investimentos do Governo do Estado de Rondônia, através de ações do nosso Governador Confúcio
Moura, nós vamos ver o nosso Estado de Rondônia
crescer e se desenvolver cada vez mais, trazendo, assim,
qualidade de vida melhor à população do meu Estado.
Eram essas as comunicações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Bauer. Bloco/PSDB –
SC) – Cumprimentamos o Senador Acir Gurgacz pelo
seu pronunciamento.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy,
por até dez minutos, para seu pronunciamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Paulo Bauer, nós estamos hoje vivendo um
dia muito especial no Senado Federal com a arguição
do indicado para ministro, o eminente professor e jurista, Dr. Luís Roberto Barroso. Inclusive, pelas respostas
que deu às minhas questões, senti-me muito estimulado
a estar formulando uma proposta à Presidenta Dilma
Rousseff, a partir daquilo que está escrito em O Novo
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Direito Constitucional Brasileiro: Contribuições para a
construção teórica e prática da jurisdição constitucional
no Brasil, último livro do Dr. Luís Roberto Barroso, editado pela Editora Forma, neste ano de 2013.
No capítulo sobre a dignidade humana, ele ressalta a importância de a dignidade da pessoa humana ser um princípio jurídico e como é necessário se
garantir a dignidade humana, o direito à vida a todos,
o direito à igualdade, o direito à integridade física, à
integridade moral e como é importante se garantir a
autonomia privada, a autonomia pública e, na medida em que é necessário se combinar as autonomias
privada e pública, é também importante se garantir a
todos o mínimo existencial, assim definido pelo Prof.
Luís Roberto Barroso:
Trata-se do pressuposto necessário ao exercício da autonomia tanto pública quanto privada.
Para poder ser livre, igual e capaz de exercer
plenamente a sua cidadania, todo indivíduo
precisa ter satisfeitas as necessidades indispensáveis à sua existência física e psíquica.
O mínimo existencial corresponde ao núcleo
essencial dos direitos fundamentais sociais, e
seu conteúdo corresponde às pré-condições
para o exercício dos direitos individuais e políticos, da autonomia privada e pública.
Eu fico contente de aqui registrar isso, porque
tem muito a ver com a carta que, nos seguintes termos, encaminhei, ontem, à Excelentíssima Senhora
Presidenta Dilma Lana Rousseff:
Em 24 de maio último, a convite da Superintendência da Receita Federal, da Escola Superior
de Administração Fazendária, das Secretarias
da Fazenda e da Educação do Estado de São
Paulo, da CGU e da Procuradoria-Geral da República, tive a oportunidade [e a honra] de compartilhar com o Professor Paul Singer, Secretário de Economia Solidária, duas conferências:
a primeira proferida por ele, sobre a evolução
da economia solidária no mundo, em especial
no Brasil, especialmente durante os governos
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e agora
durante o governo de Vossa Excelência [Presidenta Dilma Rousseff]; a segunda, proferida
por mim, sobre a evolução dos Programas de
Transferência de Renda, do [programa] Bolsa
Família, um balanço do processo da Busca Ativa, do Brasil Carinhoso e, ainda, sobre a perspectiva da Renda Básica de Cidadania.
O auditório lotado, com mais de 400 pessoas,
aplaudiu de pé a bonita exposição do Professor
Paul Singer e o seu entusiasmo pelas formas
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cooperativas de produção. Ao concluir sua
palestra, ele fez uma gentil alusão à minha
pessoa, que falaria em seguida, em que me
atribuiu boa parte da responsabilidade por ter
insistido na introdução dos primeiros programas de garantia de renda mínima que hoje são
caracterizados pelo Programa Bolsa Família.
Aqui, faço um parêntese, pois eu me lembro perfeitamente de que, nos anos 80, nos primeiros anos
após a fundação do Partido dos Trabalhadores, em 10
de fevereiro de 1980, ali, na área da Vila Clementino,
onde ficava a Rua 11 de Outubro, a sede nacional do
Partido dos Trabalhadores, onde alguns economistas
se reuniam com o então Presidente Luís Inácio Lula
da Silva e com diversos dirigentes do PT, eu e o Prof.
Paul Singer, naquela época, já insistíamos que seria
importante que o Partido dos Trabalhadores defendesse
o conceito da garantia de uma renda, seja para as famílias, seja para as pessoas, em todo o Brasil, e que isso
estivesse no programa do Partido dos Trabalhadores.
Mas o Prof. Paul Singer, nesta palestra, continuando a minha carta:
Também falou sobre a importância da Renda
Básica de Cidadania, de minha iniciativa, a qual
foi objeto de aprovação em lei, para ser instituída por etapas, a critério do Poder Executivo,
iniciando-se pelos mais necessitados, como o
faz o Bolsa Família. Ressaltou Paul Singer de
que se trata de projeto pioneiro aprovado pelo
país. Disse que, dada a sua relevância, ele [até]
gostaria de fazer parte de um grupo de trabalho,
designado pelo Poder Executivo, para preparar
a introdução da Renda Básica de Cidadania.
A iniciativa do Prof. Paul Singer foi muito bem
aceita por todos os presentes, ainda mais
quando expliquei as vantagens que adviriam
da Renda Básica de Cidadania como um direito
incondicional de toda a população brasileira,
inclusive com a ilustração do exemplo prático
vigente no Alasca. Após 30 anos de o Fundo
Permanente do Alasca pagar um dividendo
igual a todos os seus habitantes, o Estado se
tornou o mais igualitário dos 50 Estados norte-americanos, com um coeficiente Gini de 0,402,
em 2011 [comparado com o coeficiente Gini
dos Estados Unidos como um todo, de 0,47;
no distrito de Columbia, o mais alto, 0,533.
Eis que então surgiu a ideia de propor a Vossa
Excelência [Presidenta Dilma Rousseff] que
designe um Grupo de Trabalho, no qual estaria
incluído o Prof. Paul Singer, com o propósito
de preparar a Nação para realizar a transição
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do Programa Bolsa Família, que hoje beneficia
cerca de um quarto da população brasileira,
para a Renda Básica de Cidadania, a qual se
tornará um direito incondicional e universal para
todos os habitantes, inclusive para os estrangeiros aqui residentes, há cinco anos ou mais.
Gostaria de lembrar a Vossa Excelência [Presidenta Dilma] que, no IV Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, realizado
em Brasília, de 19 a 21 de fevereiro de 2010,
pelo voto unânime dos 1.350 delegados que
aprovaram a sua candidatura à Presidência, foi
aprovada a seguinte diretriz como parte de seu
programa presidencial, no capítulo A Grande
Transformação, item 19, letra “g”:
A Grande Transformação
19)
g) transição do Programa Bolsa Família para
a Renda Básica de Cidadania – RBC, incondicional, como um direito de toda pessoa de
participar da riqueza da nação, como previsto na Lei 10.835/2004, uma iniciativa do PT,
aprovada por todos os partidos no Congresso
Nacional e sancionada pelo Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva em 8 de janeiro de 2004.
Deste Grupo de Trabalho poderão fazer parte,
além do Prof. Paul Singer, algumas pessoas, se Vossa Excelência, Presidenta Dilma, me permite lembrar,
que fizeram parte da equipe que formulou o Programa
Bolsa Família a partir da unificação dos quatro programas de transferência de renda que existiam até
2003: o Bolsa Escola, o Bolsa-Alimentação, o Auxílio-Gás e o Cartão Alimentação. Dentre elas estavam
as Ministras Miriam Belchior, Tereza Campello, o Ministro José Graziano da Silva e a primeira Secretária
Executiva do Bolsa Família, Ana Maria Medeiros da
Fonseca. Também o Ministro e Presidente do Ipea,
Marcelo Neri, que tanto tem contribuído nos estudos
para o aperfeiçoamento dos programas de combate à
pobreza. No meio acadêmico, certamente teriam muito
a contribuir os professores João Saboia, Lena Lavinas,
Márcio Porchmann, Luiz Carlos Bresser Pereira, Maria
Ozanira Silva e Silva, Fábio Waltenberg, Sérgio Luiz
Moraes Pinto, Aldaísa Sposati, Renato Maluf, Ladislau Dowbor, Clovis Zimmermann, Walfer Belik, Carlos
César Marques Frausino e tantos outros que têm feito
estudos sobre o tema. Podem também ser considerados o Ex-Prefeito José Augusto de Guarnieri Pereira
(2004-2012) e o atual Prefeito Clodomiro Júnior, de
Santo Antônio do Pinhal, que tentam realizar uma experiência pioneira da Renda Básica de Cidadania em
Santo Antônio do Pinhal (SP). Também os dirigentes
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de entidades empenhadas em estudar a RBC, Bruna
Augusto Pereira...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– ... e Marcus Vinicius Brancaglione dos Santos, do
Instituto pela Revitalização da Cidadania, Recivitas;
Marília Pastuk, da Ação Comunitária; Irio Luiz Conti,
da FoodFirst Information in Action Network (FIAN);
Clemente Ganz Lúcio, do Dieese, e Marina Nóbrega,
do Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania
de Santo Antônio do Pinhal.
Certamente, para os objetivos deste grupo de
trabalho, Vossa Excelência poderá também contar
com a disposição de colaborar do Professor Philippe
Van Parijs, da Universidade Católica de Louvain, na
Bélgica, uma das maiores autoridades sobre o tema,
fundador da Basic Income Earíh Network (BIEN), que
esteve presente na cerimônia de sanção da lei, assim
como de todos os dirigentes da BIEN. Por todo o planeta Terra desenvolvem-se estudos e experiências locais com vistas ao objetivo de implantação da Renda
Básica de Cidadania, ...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
conforme pode ser visto nas edições recentes da BIEN
NewsFlash e da USBIG Network NewsFlash.
Em Nova Deli, na Índia, em 30 e 31 de maio,
realizou-se uma conferência patrocinada pelo Ministro de Desenvolvimento Rural, Jairam Ramesh e pela
Comissão Nacional de Planejamento, para examinar
os resultados de experiência pioneira de se pagar 300
rupees mensais aos adultos e 150 rupees aos menores
de até 14 anos, a 6.000 habitantes de 20 vilas rurais,
de maneira incondicional, por 17 meses, comparados
os efeitos ao ocorrido em outras vilas semelhantes
onde não foram realizados os pagamentos.
Na vila de Otjivero, na Namíbia, a 100 quilômetros
da capital Windhoek, por três anos pagou-se o equivalente a US$100 da Namíbia aos seus mil habitantes,
com resultados positivos que estão sendo objeto de
exame pelas autoridades nacionais.
Em sessão geral do Parlamento...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
... Latino Americano (Fora do microfone.), em 30 de
novembro, na cidade do Panamá, foi aprovada a Ley
Marco de La Renta Básica, para servir como modelo
a ser debatido pelos parlamentos de todos os países
da América Latina e do Caribe.
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No Irã, desde 2010, foi aprovada a lei que terminou com os subsídios aos combustíveis e fontes de
energia, a qual previu como compensação à população o pagamento de US$40 a toda a população, uma
forma de renda básica que, de início, foi incondicional
aos 75 milhões de habitantes. Posteriormente, sugeriu-se que os 12 milhões mais abastados abrissem mão
do benefício.
A União Europeia, no início deste ano, registrou
a iniciativa pela Renda de Cidadania Incondicional,
com a participação de 15 Estados. Se um milhão de
assinaturas forem colhidas até 14 de Janeiro de 2014,
a Comissão Europeia terá que propor uma audiência
a respeito da Renda Básica Incondicional pelo Parlamento Europeu.
Por ocasião do XIII...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora
do microfone.) – ... Congresso Internacional...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Concluindo, Sr. Presidente.
...da Basic Income Earth Network, realizado na
Universidade de São Paulo, em julho de 2010, o Presidente Lula teve uma reunião muito frutífera, de aproximadamente 90 minutos, com os principais dirigentes
e representantes internacionais no Congresso.
O próximo, o XV Congresso Internacional da
BIEN, se dará em junho de 2014, em Montreal, no
Canadá. Há uma grande expectativa com respeito ao
balanço que será apresentado pelos representantes
do Brasil – e será o XV Congresso – sobre o progresso
dos programas de transferência de renda e de combate
à pobreza absoluta.
Agradeceria muito a oportunidade de uma audiência com a Presidenta Dilma para tratar deste assunto em maior profundidade. Compartilho a assinatura desta mensagem com o Líder do PT no Senado,
Senador Wellington Dias, uma vez que meus colegas
de Bancada no Senado...
(Interrupção do som)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
têm manifestado apoio a esta causa.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Tomo a liberdade de transmitir cópia desta mensagem
a eles e àquelas pessoas que mencionei, inclusive o
Presidente Lula, pois todas gostariam de colaborar para
a realização do objetivo de o Brasil instituir a Renda
Básica de Cidadania.

JUNHO DE 2013

Quinta-feira 06

33507

Agradeço muito, Senador Paulo Bauer, pela tolerância, e me disponho, se V. Exª assim o desejar,
então, a presidir a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Bauer. Bloco/PSDB
– SC) – Senador Eduardo Suplicy, cumprimentando V.
Exª pelo seu brilhante pronunciamento, informo que o
Senador Ruben Figueiró já havia sido contatado pela
Mesa para assumir a Presidência enquanto eu mesmo
ocuparei a tribuna em instantes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Bauer. Bloco/PSDB
– SC) – Antes de passar a Presidência dos trabalhos
ao Senador Figueiró, eu quero informar ao Plenário
que, em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº
545, de 2013, da Senadora Vanessa Grazziotin e de
outros Srs. Senadores, em aditamento ao Requerimento nº 218, de 2013, solicitando o adiamento para
o dia 19 de agosto da Sessão Especial destinada a
comemorar os 100 anos dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido.
O Requerimento precisa ser apreciado pelo Plenário, e eu coloco em votação o Requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida, portanto, a deliberação deste
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Bauer. Bloco/PSDB –
SC) – Convido o Senador Ruben Figueiró para assumir
a Presidência dos trabalhos, para que eu possa usar
da tribuna para fazer o meu pronunciamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Permita, Presidente, enquanto
(Fora do microfone.) V. Exª se dirige à tribuna,...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
aqui assinalar que, infelizmente, não pude estar presente, na manhã de hoje, para atender o convite do Dr.
Marcos Fumio Koyama, Superintendente do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e dos Professores Miguel Srougi e
William Nahas, Chefes da Divisão de Urologia daquele
hospital, para assistir à inauguração da Ala Assistencial Feminina e Infantil daquele extraordinário instituto
do Hospital das Clínicas. Meus cumprimentos a toda
a equipe médica daquele extraordinário hospital, de
um movimento simplesmente fantástico, atendendo
pessoas de todo o Brasil.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Paulo Bauer deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ruben Figueiró.
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – A informação de V. Exª, Sr. Senador
Eduardo Suplicy, será anotada nos Anais da Casa.
Com muita honra, esta Presidência concede a
palavra ao eminente Senador Paulo Bauer, a quem
desejo, sinceramente, que seja o futuro Governador
de Santa Catarina.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Senador Figueiró. Fico muito envaidecido com as palavras de V. Exª. Naturalmente, o
povo de Santa Catarina deverá decidir o que é melhor
para os destinos do meu Estado, que tenho a honra
de representar nesta Casa. E, certamente, sempre
que chamado, estarei à disposição do meu Partido e
do povo catarinense para cumprir as missões que, enfim, Deus estabeleceu para a minha carreira política e
também para a minha vida.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, principalmente, aqueles que ouvem nossa manifestação pelo
sistema de áudio e vídeo da Casa, prezados brasileiros
e brasileiras, na data de hoje, a Presidenta Dilma Rousseff deverá sancionar a lei que cria o novo modelo, a
nova legislação que beneficiará a juventude brasileira,
principalmente aqueles que querem alcançar um nível
de profissionalização mais avançado, mais qualificado
no ensino médio.
Eu tive a oportunidade de ser o relator da Medida
Provisória nº 593, que foi enviada pelo Poder Executivo para esta Casa, para o Congresso Nacional, ainda
no ano passado. Como relator da matéria, pude contar com o apoio de muitos Deputados e Senadores,
principalmente com a disposição e com a atenção do
Deputado Izalci Ferreira, do PSDB do Distrito Federal,
com o apoio contínuo e permanente do Líder do Governo e do Líder do PT, José Pimentel, do Secretário
Executivo do MEC, Sr. José Henrique Paim, do Prof.
Marco Antonio de Oliveira, Secretário de Educação
Profissional e Tecnológica do MEC, enfim, de toda a
equipe de consultores do Senado e da minha própria
equipe do gabinete parlamentar, e realizei um trabalho
de análise da Medida Provisória, de análise das emendas apresentadas por vários Deputados e Senadores,
de análise, enfim, do contexto que existe no Brasil hoje
em relação ao ensino profissionalizante.
E preciso dizer a V. Exªs que, lamentavelmente,
no dia 14 de maio, quando a matéria foi votada aqui,
no plenário, não pude estar presente para apresentar o meu relatório, já que me encontrava ausente da
Casa por motivo de saúde. E, por entendimento do
Presidente Renan, das Lideranças e também do Líder
do meu Partido, da nossa Bancada, Deputado Aloysio
Nunes, nós verificamos que o Plenário aprovou, por
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unanimidade, aquela conversão da medida provisória
em projeto de lei.
A medida, sem dúvida alguma, tem grande valia,
tem grande utilidade para o País, porque trata da criação de cursos de formação inicial e de formação continuada para trabalhadores. A expansão do número de
escolas técnicas, o aumento do número de vagas que
hoje já existem, se faz através dessa medida provisória,
desse projeto de lei, pela criação da Bolsa-Formação
Estudante também para alunos de escolas privadas,
escolas do ensino profissionalizante, em nível de ensino médio, que existem no Brasil e que podem, efetivamente, dar uma grande contribuição na formação
da nossa juventude e da mão de obra qualificada que
queremos no Brasil.
Nós temos que registrar e enaltecer a iniciativa
do Governo Federal, mas, mais do que isso, precisamos mencionar que, com essa medida, o Governo
demonstrou que está pronto para avançar na direção
daquilo que nós do PSDB sempre defendemos. Nós
queríamos e queremos que a sociedade, que a iniciativa privada, que as forças da economia, que as
forças da política, que as forças, enfim, organizadas
da sociedade contribuam com o Governo, participem
do processo de construção do País e não apenas a
estrutura estatal se incumba disso.
Por isso, o projeto, a medida provisória apresentada criou a possibilidade de financiar cursos nas
formas concomitante, integrada e subsequente do
ensino médio.
A partir de agora, inclusive o Sistema S, que pertence à indústria e ao comércio, poderá oferecer cursos
específicos para a formação de mão de obra, tendo o
pagamento desses cursos assegurado com recursos
públicos do Ministério da Educação, na forma de bolsa
concedida aos alunos.
Aliás, os alunos que estudarem tanto no Sistema
S como numa escola privada de ensino profissionalizante, como numa nova escola ou num novo curso que
seja criado dentro de uma universidade, vão poder ter
financiadas não apenas as mensalidades, mas também
os encargos educacionais, o custeio de transporte e o
custeio de alimentação.
Com isso, estamos observando que, enfim, não
teremos mais nenhuma dificuldade, nenhuma restrição,
nenhum impedimento para que a juventude do nosso
País possa efetivamente se qualificar e ingressar no
mercado de trabalho.
Claro, o Governo precisa ter mecanismos de fiscalização, que estão previstos no projeto de lei votado. É necessário comprovar a eficiência e a qualidade
das escolas, e, para isso, foram criados mecanismos
dentro da lei. É necessário que os Conselhos Estadu-
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ais de Educação sejam informados da existência de
novos cursos criados.
Fizemos também algumas alterações e algumas
inovações, que vão permitir que algumas das regras
que hoje estão vigentes sejam alteradas. Uma delas
pretende e estabelece, por exemplo, que o Imposto de
Renda retido na fonte não seja descontado daquele
valor que se paga para professores que estão dando
as aulas para esses alunos beneficiados com o Pronatec, porque senão seria como dizer que o dinheiro
do Governo que é pago para um professor ministrar
aulas num programa de interesse do Governo gera
imposto para o próprio Governo, gera receita para o
próprio Governo. É um passeio do dinheiro absolutamente desnecessário, que desmotiva o profissional,
que, enfim, acaba percebendo um valor menor do que
aquele que poderia perceber originalmente.
De outro lado, o Deputado Izalci apresentou uma
proposta que nós acatamos, permitindo que um professor pudesse lecionar por mais de um turno, no mesmo
estabelecimento de ensino.
Ou seja, já que temos falta de profissionais, principalmente falta de professores para o ensino profissionalizante em algumas disciplinas, é necessário permitir
que o turno seja ampliado no número de horas que
esse professor vier a ministrar.
Sei que isso gera uma polêmica porque a categoria dos professores não aceita com facilidade que
se aumente o número de horas dadas por professor.
Mas é necessário dizer, Senador Sérgio Souza, que
são apenas quatro horas a mais num total de 40 horas semanais, por exemplo, e isso efetivamente pode
fazer uma grande diferença em benefício do aluno e
não vai comprometer a vida daquele professor de forma
alguma, principalmente porque na própria lei ficou estabelecido que isso só poderá ser praticado se constar
de um acordo coletivo de trabalho e se isso for objeto
de uma discussão ampla entre os trabalhadores da
educação e os proprietários das escolas.
Também no projeto de lei resolvemos uma questão que há muito tempo estava pendente. A Fundação
Joaquim Nabuco, de Pernambuco, é uma instituição
educacional muito relevante, muito importante daquele Estado, e não tinha uma condição jurídica que lhe
permitia pagar os professores que estivessem realizando trabalhos na instituição e os que efetivamente
precisassem ser contratados temporariamente. Essa
disposição que inserimos na lei criou essa condição e
igualou a Fundação Joaquim Nabuco a tantas outras
existentes no País.
Diria, Sr. Presidente, nobres Srªs e Srs. Senadores, que o projeto em si é de grande importância e de
grande valor. Com isso, vamos ver muitas universidades
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no País, universidades comunitárias e privadas, que
têm toda a estrutura de um curso de engenharia, por
exemplo, que está disponível e é utilizada, mas não
plenamente, porque nem todos os laboratórios e nem
todas as salas de aula de uma universidade onde há
um curso de engenharia são utilizadas durante todo
o tempo.
E essa universidade, por ter professor, por ter
equipamento, por ter espaço físico, poderá criar um
curso e nem precisará aguardar o seu registro e a
autorização do Conselho Estadual de Educação para
o seu funcionamento, para dar conta da demanda de
alunos que se inscreverem para frequentá-lo. O curso,
naturalmente, não será de engenharia, poderá ser de
técnico em edificações, por exemplo, já que estamos
tratando, neste Pronatec, de ensino profissionalizante
em nível de ensino médio.
Também fizemos uma outra inclusão nesse projeto de lei de conversão, que foi proposta e sugerida
pelo Relator revisor, o Deputado Ronaldo Zulke, do Rio
Grande do Sul. E resolvemos um problema que conheço muito bem, porque, como Secretário de Educação
que fui de Santa Catarina, pude observar diariamente
a aflição dos prefeitos, dos secretários municipais de
educação que utilizam ônibus para o transporte dos
alunos.
A lei vigente até hoje diz que o transporte feito
com ônibus escolares, com recursos do Ministério da
Educação, pode ser feito na área rural, mas, em todo o
Brasil, os alunos são transportados da área rural para
a área urbana. Então, há um trajeto urbano. E muitos
alunos já moram, já vivem, já residem em uma área
urbana, e por onde o ônibus passa, obviamente, vai
recolhendo os alunos. Há, portanto, uma questão legal
mal resolvida e colocamos no texto dessa lei que, a
partir de agora, o ônibus escolar de transporte de estudantes do ensino básico poderá, sim, também transportar alunos no perímetro urbano dos Municípios. Isso
deixará de ser um ato que possa merecer sanção legal.
Mas fizemos mais: colocamos também no texto
que o ônibus escolar de transporte de crianças do ensino básico pode ser utilizado para transportar alunos
do ensino universitário e do ensino médio, sem prejuízo
dos primeiros. Ora, em Santa Catarina – volto a mencionar meu Estado como exemplo porque o conheço
bem –, são dezenas e dezenas de prefeituras que têm
de colocar ônibus para transportar jovens que, à noite,
no período noturno, se deslocam da cidade de origem
para uma cidade maior, às vezes muito próxima, mas
necessário se faz esse apoio ao aluno, para frequentar
a faculdade, a universidade. E não havia uma autorização legal para esse procedimento. Agora há. Dentro
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desse projeto de lei de conversão que votamos aqui,
efetivamente criamos condições para tanto.
Além disso, muitas prefeituras precisam comprar
com recursos federais carteira, computador, enfim,
equipamentos para as suas escolas e precisam, para
isso, fazer licitações.
Atendendo a um pedido do Ministério da Educação, nós incluímos nesse projeto de lei a possibilidade
de as prefeituras se utilizarem do sistema de registro
de preços do Ministério da Educação, do FNDE, para
fazerem essas compras. Com isso, Sr. Presidente,
com isso, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, o prefeito
municipal recebe o dinheiro do Governo Federal e não
precisa mais fazer licitação, basta que ele compre de
um fornecedor pelo preço que o próprio MEC já tem
como preço registrado num processo licitatório que o
FNDE realizou. Isso efetivamente é um avanço, é uma
simplificação, é uma racionalização da burocracia, dos
procedimentos jurídicos que infernizam a vida do administrador público brasileiro em todos os níveis.
Portanto, Sr. Presidente, apresentando essas informações, quero registrar que fiquei muito honrado com
a decisão do Líder da minha Bancada de me conferir
a responsabilidade de ser o Relator da matéria. Mais
ainda: fiquei sensibilizado e também honrado com a
confiança de todos aqueles Senadores e Deputados
membros da comissão mista que analisou a medida
provisória, todos compreenderam muito bem e auxiliaram muito para que pudéssemos chegar ao relatório
final, que, como eu já disse, foi aprovado por unanimidade, sem discussão e sem crítica neste plenário
do Senado Federal e também no plenário da Câmara
dos Deputados – deve-se mencionar que a aprovação
da matéria se deu sem nenhuma contestação, sem
nenhuma dificuldade.
Agora, só é lamentável, Sr. Presidente e eminente
Senador Cristovam Buarque – V. Exª, que é um dos que
defendem muito e trabalham muito pela educação –,
que um assunto tão importante seja objeto da sanção
presidencial no dia de hoje e não mereça nenhum tipo
de evento, nenhum tipo de comemoração, nenhum tipo
de ato público. Digo isso porque, quando se realiza a
sanção de um projeto como este, o ato presidencial,
se divulgado, se enaltecido, repercute no Brasil e mais
gente vai querer alcançar os bancos escolares.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Senador Paulo Bauer, nós temos aqui
ao lado um grande mestre da educação. S. Exª chegou
agora aqui em nosso plenário e gostaria de conhecer
o texto, pelo menos sinteticamente, do projeto de conversão de V. Exª.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) –
Pois não, Presidente. Antes, porém, só para concluir
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esse raciocínio que eu fazia, eu menciono que o ato
presidencial da sanção de um projeto como este, do
Pronatec, que permite a concessão das bolsas para os
jovens que vão frequentar cursos profissionalizantes
que serão criados ou que já existem na escola privada, sem dúvida nenhuma, deveria merecer uma maior
atenção, uma maior divulgação por parte do Poder
Executivo, até porque nós entendemos que jovens do
Brasil inteiro vão acorrer às escolas, aos cursos, para
conquistarem esse direito, essa condição de cidadania
plena, que é efetivamente a condição de profissionalização na área para a qual desejem estar habilitados.
Portanto, eu espero – volto a dizer – que, mesmo
não havendo nenhuma solenidade no Palácio do Planalto... Talvez até não haja porque o relator é da oposição, o presidente da comissão mista também é da
oposição, mas é preciso mencionar que o presidente
da comissão mista e o relator da comissão mista, da
oposição, fizeram um trabalho que teve a presença e a
contribuição do próprio Governo, das próprias autoridades do Ministério da Educação. Nós não fizemos política partidária na discussão deste assunto, até porque
educação, Senador Cristovam, não pode ser questão
ideológica ou partidária. Educação tem que ser coisa
institucional, tem que ser coisa de país, tem que ser
coisa de gente que efetivamente tem compromisso com
o futuro e com as gerações que nós queremos formar.
De qualquer forma, eu quero mencionar aqui
uma única preocupação – e a Liderança do Governo, lamentavelmente, não se encontra presente neste instante –: contaram-me, veio uma notícia de que
a Presidente vai sancionar com dois ou três vetos. E
eu estou muito preocupado com o que vai ser vetado.
E, Senador Sérgio Souza, V. Exa, que tem um projeto
que trata de vetos, uma PEC, como eu também tenho
um projeto que trata de vetos nesta Casa, temos que
mencionar que é preciso que o Senado, o Congresso,
mude a sua postura, permita e construa caminhos para
que os vetos efetivamente sejam analisados ou sejam
derrubados. Senão, nós teremos esse processo contínuo, que, já no ano passado, ensejou uma série de
dificuldades na vida do Parlamento brasileiro, de vermos vetos serem apostos a projetos aprovados como
este, por unanimidade – volto a dizer – nesta Casa, e
que enfim acabam não sendo analisados e, por isso
mesmo, a lei passa a valer da forma e do jeito que o
Executivo quer, e não da forma e do jeito que a sociedade desejaria.
Portanto, vamos aguardar o final do dia de hoje
para ver a sanção dessa Lei do Pronatec e, finalmente,
conhecer se, efetivamente, a Presidente da República
e sua equipe atenderam a decisão do Congresso Nacional, a decisão do Senado, as sugestões deste Re-
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lator ou estabeleceram vetos a determinados itens da
matéria, que, do meu ponto de vista, se acontecerem,
não contribuirão em nada para que tenhamos sucesso
pleno nessa matéria e nesse novo programa que está
sendo instituído no Brasil.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Esta Presidência saúda o eminente
Senador Paulo Bauer, não só pela exposição precisa
que fez a respeito do seu projeto de lei de conversão,
mas também na sincera expectativa de que a Senhora Presidente da República sancionará, na íntegra, o
projeto, que é uma contribuição, sem dúvida alguma,
da oposição ao governo atual.
Concedo a palavra, agora, ao eminente Senador
Sérgio Souza pelo tempo regimental.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Senador Ruben Figueiró,
representante do Estado do Mato Grosso do Sul, que
vive, neste exato momento, uma situação de conflitos
envolvendo produtores rurais e índios.
Há pouco, na sabatina que acontece ainda, neste
exato momento, na Comissão de Constituição e Justiça
do Senado Federal, indaguei ao indicado, Luís Roberto
Barroso, que será o relator dos embargos apostos ao
acórdão que julgou o caso de demarcação da Raposa Serra do Sol, no Estado de Roraima, não sobre o
mérito – porque não colocaria em constrangimento o
indicado, para adiantar o seu voto, sem conhecer os
termos completos do processo –, mas sobre a agilidade necessária. E ele respondeu a todos os membros
da Comissão de Constituição e Justiça do Senado que
a matéria estará, com certeza, no topo da lista das
prioridades que ele terá caso chegue a ser Ministro do
Supremo, o que acredito que deva acontecer, porque
percebi, das respostas colocadas pelo nobre indicado,
advogado e Procurador do Estado do Rio de Janeiro,
Luís Roberto Barroso, a seriedade, pontualidade, coragem, serenidade, ou seja, mostra que tem conhecimento técnico, fático e foi escolhido com grandiosidade
pela nossa Presidenta da República, Dilma Rousseff.
Hoje, venho à tribuna, Sr. Presidente, para dizer
que...
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Senador Sérgio Souza, permita-me interromper o seu pronunciamento, mas quero manifestar
o nosso reconhecimento e gratidão mesmo pela sua
posição, ao indagar, do indicado ao Supremo Tribunal
Federal, sobre questões de ordem indígena, que nos
preocupam profundamente.
Sinto-me honrado com a distinção com que V. Exª
conferiu à Bancada de Senadores de Mato Grosso do
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Sul, ao ser seu intérprete nas indagações feitas àquele
ilustre jurisconsulto, que, possivelmente, assumirá uma
cadeira no Supremo Tribunal Federal.
Muito obrigado a V. Exª, em nome dos seus colegas Senadores de Mato Grosso do Sul.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Obrigado, Senador Ruben Figueiró. Na verdade, a pergunta foi de ordem temporal, para julgarmos o mais
rápido possível, porque sabemos que, ali, há algumas
condicionantes que vão servir para interpretações futuras nas demarcações de terras indígenas.
Não estamos, aqui, tomando partido nem do
lado A, nem do lado B. É um caso concreto que está
sendo julgado pelo Supremo. Precisamos terminar o
julgamento, porque isso vai servir de leading case da
jurisprudência necessária para que possamos ter uma
regra definida, nessa questão, no Território Nacional.
Hoje é um dia muito importante, Sr. Presidente
– é o que eu dizia anteriormente –, para todo o Brasil.
São vários os motivos para celebrarmos o dia de hoje.
Primeiramente, trata-se do Dia Mundial do Meio Ambiente, criado em 1972 – e, aqui, cito a presença do
amigo Caron, que representa as empresas reflorestadoras do Brasil –, pela Assembleia Geral da Organização
das Nações Unidas, que, neste ano de 2013, chama
a atenção, no Dia Mundial do Meio Ambiente, para o
desperdício da comida, o desperdício de alimentos.
Quanto nós perdemos no Brasil em alimentos
desde o momento da produção no meio rural até chegar à mesa do brasileiro ou mesmo depois, quando a
mesa é retirada, com as chamadas sobras?
Além disso, o Senado Federal vive, a meu juízo,
desde o início desta manhã, uma sabatina memorável
na CCJ, em que o processo democrático, o respeito à
Constituição e o equilíbrio dos Poderes estão sendo
exercidos em sua plenitude.
Acredito que o Senado aprovará, primeiramente
na CCJ e em seguida no plenário, o nome do Professor Luís Roberto Barroso. E isso, certamente, merece a nossa celebração, por se tratar de um excelente
indicado pela Presidenta Dilma Rousseff.
Poucas vezes, eu, na condição de Senador da
República e estudioso do Direito, egresso inclusive da
carreira do Direito, vi um indicado tão preparado, sereno, seguro no seu posicionamento. Isso é fruto de que
temos um indicado evidentemente com a coragem necessária para ser Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, outro motivo de comemoração no dia de
hoje é o que me parece um marco na transformação,
Sr. Presidente, para melhor do nosso País: a sanção
da conhecida MP dos Portos. Espera-se que seja veiculada, ainda hoje, uma edição especial do Diário Oficial da União para a conclusão desse processo árduo,
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porém profícuo, que todo o Brasil está acompanhando
atentamente porque vai impactar diretamente no desenvolvimento do nosso País.
Ontem, a Presidenta Dilma Rousseff, lançou o
Plano Safra 2013/2014, que ainda ontem tive a oportunidade de, daqui desta tribuna, fazer as referências
elogiosas a esse Plano Safra.
Apresentaram-se números extraordinários para
um setor que vem desenvolvendo um papel de grande destaque para o desenvolvimento econômico e
social do País.
Parabéns ao agronegócio nacional!
No entanto, todos sabem que, para avançar ainda
mais, temos que enfrentar o principal obstáculo que é
a situação da logística do País.
Há muito tempo é debatida, desta tribuna ou nas
comissões da Casa, a necessidade imperiosa, Sr. Presidente, de trabalharmos na redução do custo Brasil.
Tenho focado meu mandato nesta causa: a redução
do custo Brasil. E tenho incentivado a competitividade
da nossa produção.
Eu digo, com toda a tranqUilidade, que você,
quando pega um aparelho celular como este, ao virar
você lê: “Made in China”. Todavia, você o compra pela
metade do preço na Europa ou nos Estados Unidos.
Você vê que um equipamento agrícola ou um eletroeletrônico produzido no Brasil é mais caro do que
aquele que nós trazemos, principalmente, dos países
asiáticos, bem assim o valor de um automóvel, o valor
de um trator agrícola.
Essa diferença um dia vai acabar. E, para que ela
acabe, nós temos que tirar nossos entraves internos, e
um dos entraves internos é a logística nacional. Hoje
ainda, discutimos isso, logo pela manhã, na Comissão
de Infraestrutura do Senado Federal.
Precisamos avançar muito, Sr. Presidente, na
melhoria e na ampliação dos nossos modais de transporte. E a sanção da MP dos Portos é uma medida
concreta nesse sentido.
Como representante do Estado do Paraná, um
Estado cuja produção rural é destacada e fundamental
para a nossa economia, não poderia deixar de atentar
para a necessidade urgente e extrema de tornarmos
mais eficiente o escoamento da nossa produção.
É essencial combatermos os altos custos dos
fretes, as famigeradas filas de caminhões nos portos
brasileiros e nas rodovias brasileiras. Não somente
nos portos, mas algumas rodovias também estão estagnadas pelo Brasil. As filas de navios aguardando
para carregar ou descarregar, pagando elevadas taxas
démurrage ou sobre-estadia ou, ainda, as expressivas
perdas advindas do próprio transporte de cargas nacio-
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nais, realizado em sua maioria por rodovias, estando
muitas delas em condições ainda inadequadas.
Dessa forma, ao tempo em que me congratulo
com a sanção da Medida Provisória dos Portos, atento para a necessidade de continuarmos avançando no
desenvolvimento da infraestrutura nacional. Por isso,
na semana passada, estive reunido com o Presidente da Empresa Brasileira de Planejamento e Logística
S/A (EPL), Sr. Bernardo Figueiredo, tratando mais especificamente da logística do transporte paranaense.
Minha motivação principal era acompanhar as
ações relacionadas à implantação do corredor ferroviário Mato Grosso do Sul-Paraná, composto pelos trechos,
Sr. Presidente, de Maracaju, Guairá, Cascavel. Temos
aí um trecho Cascavel-Guarapuava sob administração
da Ferro Oeste e, depois, retornando de Guarapuava-Paranaguá, passando por Lapa, Engenheiro Bley.
E, ali, e tive naquele momento uma excelente
notícia do Sr. Bernardo Figueiredo: este caso, especificamente, é uma alternativa fundamental para o escoamento da produção rural paranaense e também
do Centro-Oeste brasileiro, é exatamente combater
as grandes filas e as perdas anteriormente citadas.
Tive a oportunidade de discutir com o Presidente
da EPL, Sr. Bernardo Figueiredo, detalhes relacionados
à licitação das concessões ferroviárias, dentro do Programa de Investimentos em Logística para Rodovias e
Ferrovias do Governo Federal, em ambos os trechos,
aqui citados, de aproximadamente 1.000 quilômetros,
que deverá ser licitado até meados de agosto.
Também hoje, pela manhã, na Comissão de Infraestrutura, foi lido um requerimento de minha autoria para convidar o Sr. Bernardo Figueiredo a vir até a
Comissão de Infraestrutura do Senado Federal manifestar-se sobre os investimentos que estamos fazendo
neste campo, nesse modal ferroviário.
Vale a pena lembrar também, Sr. Presidente meu
caro Ruben Figueiró, Senador Jayme Campos, que é
uma região que vai ser atendida – tanto Mato Groso
do Sul quanto Mato Grosso – pelas ferrovias. Vale a
pena lembrar, porém, que antes serão realizadas audiências públicas promovidas pela Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT) para ambos os trechos.
Inclusive, faço questão de destacar a importância
da realização das audiências públicas, antes do lançamento dos editais, para que possam ser discutidos os
principais pontos de concordância e discordância das
comunidades envolvidas, o que deve ocorrer ainda no
mês de junho de 2013.
Na oportunidade, sugeri ao Presidente da EPL
que a Universidade Federal do Paraná, que tem um
vasto know-how na realização dos estudos e projetos
ambientais, seja escolhida para nos darmos agilidade
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necessária, por intermédio do seu Instituto Tecnológico
de Transporte e Infraestrutura (ITTI), às licenças que
devem ser colhidas para o processo de execução desta
tão importante obra.
E que possamos dar também, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, agilidade à execução dos projetos
necessários para a implantação dessa ferrovia, recuperando o tempo perdido e trazendo a competitividade
para a economia do Estado do Paraná.
Cabe lembrar que a ferrovia que liga o interior do
Estado do Paraná, o interior do Brasil ao porto de Paranaguá, foi construída ainda no Século XVII, lembrando,
por D. Pedro. É uma ferrovia centenária e ineficiente,
construída com picareta e enxadão, Senador Jarbas.
Hoje, sabemos que o mundo que não otimiza os
seus modais de transportes é um mundo que tem um
custo embutido na sua competitividade e acaba se
tornando ineficiente.
Desde que cheguei ao Senado, Sr. Presidente,
tenho procurado, entre outros temas, trabalhar justamente para tornar mais competitiva a economia nacional e, mais especificamente, a produção paranaense.
Por isso fui o autor da emenda parlamentar junto ao
Plano Plurianual (PPA), que destina R$1,5 bilhão para
a implantação do corredor ferroviário Guarapuava-Paranaguá. Ou seja, estão asseguradas as formalidades
legais para a execução da obra.
Para minha satisfação, recebi ainda do Presidente
da EPL, o Sr. Bernardo Figueiredo, o comprometimento
– atendendo a um pedido de minha autoria diretamente
ao Bernardo Figueiredo – de que o ramal ferroviário de
Paranaguá a Pontal do Paraná, uma área de expansão
portuária que está acontecendo hoje no Paraná, deve
também ser atendido e lançado junto, no edital desta
grandiosa obra, no segundo semestre deste ano.
A União prevê um aporte de R$91 bilhões em
ferrovias e a concessão de dez mil quilômetros de
ferrovias em 25 anos de Brasil. Infelizmente, segundo
dados da própria EPL, atualmente 90% das cargas no
País são movimentadas por rodovias, devido a deficiências da malha ferroviária, que é centenária. Temos,
então, a obrigação de mudar esse cenário. Para tanto, não podemos esquecer também a necessidade de
incentivarmos ainda a construção de novas hidrovias.
De qualquer forma, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, caros telespectadores da TV Senado,
ouvintes da Rádio Senado, como disse há pouco, a
MP dos Portos é um primeiro passo nesse caminho
de aprimoramento, essencial para que o Brasil defina
o verdadeiro papel que terá nas relações comerciais
no Planeta.
Se não trabalharmos intensivamente em busca
de maior eficiência na logística nacional, a produção
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brasileira perderá espaço, e isso, seguramente, refletirá
negativamente no desenvolvimento da nação.
Concluo, portanto, felicitando a Presidenta Dilma
pela edição e agora sanção da MP dos Portos e também o Congresso, que aprovou essa matéria, demonstrando a exata noção da importância da abertura dos
portos nacionais para a Nação brasileira.
Quero dizer que nós Senadores da República,
que representamos aqui nossas unidades federativas,
temos um comprometimento com o País. Precisamos
avançar cada vez mais no incremento de mecanismos
necessários para diminuir o custo Brasil, que, conforme
relatado por uma revista de circulação nacional, nos
primeiros meses deste ano, e não somente no ano de
2012, teve uma diferença de R$180 bilhões em razão
da ineficiência do transporte da safra brasileira e do
déficit de armazenagem. Cento e oitenta bilhões são
as perdas por ineficiência dos modais de transporte e
da armazenagem, somente no escoamento da safra
brasileira.
Assim, Sr. Presidente, venho hoje à tribuna do Senado Federal fazer, mais uma vez, um apelo a todos os
Parlamentares, ao Governo brasileiro e aos governos
estaduais para que implantemos, necessariamente, o
mais rápido possível, a incrementação dos modais de
transporte brasileiro para que nós tenhamos o custo
Brasil reduzido
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o Sr.
Ruben Figueiró deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Renan Calheiros, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, muitos dizem, Senador Jarbas, que
esses dias de comemoração não servem a nada. Eu
acho que servem sim. Servem para lembrar o passado
e sonhar com o futuro.
Quando a gente, no dia 7 de setembro, comemora a Independência, o que nós estamos fazendo, Senador Renan, é lembrar uma luta secular desse povo
para ser independente da metrópole portuguesa e, ao
mesmo tempo, usar esse dia para pensar como é que
este País fica realmente independentemente.
Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e é importante usar esse dia como provocação para pensar
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o que significa o meio ambiente, por que essa preocupação e como construir o futuro.
É com a intenção de tudo isso que um grupo de
pessoas, do qual eu faço parte, liderados nós pelo
grande Sociólogo Edgar Morin, estamos criando, Senador Jarbas, um tribunal para julgar os crimes contra
a natureza. Um tribunal que não vai ter característica
nem finalidade legal, que não vai colocar ninguém na
cadeia, que não vai condenar ninguém a nada, mas
vai ser um tribunal moral, que vai denunciar. Em alguns
momentos, a denúncia já basta. Em outros momentos,
não há como ir além da denúncia, o máximo que a
gente pode fazer é denunciar. Aliás, é o que estamos
vivendo hoje com a Comissão da Verdade, impedida,
pelo marco legal de hoje, de punir, no máximo, denunciar. Mas tem um papel essa denúncia, tem uma
finalidade, tem um objetivo.
Houve, nos anos 60, um tribunal que julgava os
crimes dos Estados Unidos no Vietnã. Não prendia
ninguém, mas teve um papel fundamental, o chamado Tribunal Russell, em nome do grande filósofo que
foi o coordenador disso, como Edgar Morin é o nosso
coordenador agora. O Tribunal Russell analisava as
armas usadas pelos Estados Unidos, analisava as
consequências do uso dessas armas – como o famosa Napalm, que queimava as pessoas, que matava as
pessoas queimando-as vivas – e denunciava. E foi essa
denúncia que levou – grande parte foi ela – ao despertar da consciência dos jovens norte-americanos na luta
contra a Guerra do Vietnã. Uma simples condenação
moral, sem nenhum aspecto nem força legal, mas que
teve um papel fundamental na descoberta do papel
de cada um que ouvia aquilo na construção da paz.
É o que a gente está querendo com esse tribunal
para julgar os crimes contra a natureza.
E esse tribunal está fazendo uma pesquisa, pela
Internet, que tem recebido a resposta de muitas pessoas, com sete perguntas. Vou tentar repassá-las aqui,
apelando para que, aqueles que queiram, entrem no
site do Tribunal e deem as respostas. O site é www.
tribunal.nature.org.
A primeira pergunta é: o que a natureza evoca
em você?
Durante muitos anos, a natureza evocava algo
negativo, selvagem, era algo que inspirava medo. As
cidades inspiravam paz, a natureza inspirava medo,
monstros. Hoje, a gente sabe que não é mais assim.
A natureza, ao contrário, inspira paz, inspira o bucólico. As cidades é que inspiram medo, hoje em dia, pela
violência social.
Mas o que evoca, realmente, a natureza? Duas
coisas. Primeiro, o fato de que ali temos a reserva de
materiais que servem de base à vida, tanto a vida bio-
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lógica – respiração, oxigênio e comida, que vêm da
natureza –, como também a base da nossa cultura,
que é um produto também da natureza, através da
mente humana.
A primeira evocação da natureza é a fonte de
vida. A segunda é o patrimônio natural que nós temos,
o patrimônio que representa uma riqueza na natureza
como ela é, antes de ser transformada para gerar os
produtos da economia.
Estas são as duas grandes evocações: a natureza como base da vida e a natureza como parte do
patrimônio da humanidade. Além disso, é a natureza
a base dos recursos necessários à produção da economia. Nada é produzido sem recursos naturais. Essa
natureza que nos evoca esse papel de base da vida, de
patrimônio da natureza e, ao mesmo tempo, de base
da economia, hoje está ameaçada. Ela está ameaçada
por conta de crimes que são cometidos contra ela. Mas
na lei não existe clareza de crime contra a natureza.
Por isso, a segunda pergunta, para a qual eu
convido vocês, que estão assistindo, a responderem,
neste site que eu citei – www.tribunal.nature.org –, é:
qual evento pode ser considerado um crime contra
a natureza? Qual evento é crime contra a natureza?
Quando é que a transformação da natureza em bens
e produtos é uma coisa saudável, boa? E quando é
que essa transformação passa a ser algo negativo,
pecaminoso?
É muito simples. A transformação da natureza
deixa de ser algo positivo e se transforma em um crime, quando ela é destruída sem possibilidade de ser
reconstruída, a não ser por um custo muito maior do
que o que ela tinha antes.
Quando se derruba uma árvore para fazer um
móvel, não se está cometendo nenhum crime, se
plantarmos outra árvore para substituir aquela. Mas,
se destruirmos uma floresta inteira e sabemos que,
no lugar dela, vamos ter um deserto – porque sem árvore a água não segura, ao não segurar, a terra vira
deserto ao longo de décadas –, estamos cometendo
um crime. Estamos cometendo um crime pela distribuição do maravilhoso patrimônio natural que representa uma floresta e estamos cometendo um crime pela
transformação de uma terra produtiva, uma natureza
produtiva em uma natureza improdutiva, uma natureza
desértica. Isso é um crime.
Quando construímos uma central nuclear sabendo
que essa central nuclear pode trazer consequências
nefastas por centenas de anos, depois de algum acidente, estamos cometendo um crime, ou, pelo menos,
estamos criando as condições para que surja um crime contra a natureza. Chernobyl foi um crime contra
a natureza. Fukushima foi um crime contra a nature-
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za, embora provocado por um fenômeno natural que
foi o tsunami.
Quando a gente transforma uma queda d’água
em uma hidrelétrica que gera energia não é um crime
contra a natureza, mas quando a gente, para fazer
essa hidrelétrica, destrói um potencial natural, cria um
desequilíbrio nas correntes da vida, da natureza, da
ecologia, estamos cometendo um crime, sim.
Quando colocamos uma indústria que gera poluição, não dá para dizer que é um crime, mas quando essa poluição passa de certo ponto e milhares de
crianças começam a nascer com problemas cerebrais
por conta daquela poluição, estamos cometendo um
crime. E alguém tem que ser denunciado por isso,
embora não responsabilizado criminalmente pelo fato,
mas responsabilizado, sim.
A terceira pergunta é: o que evoca para você um
tribunal como esse? Evoca o despertar, em primeiro
lugar, para um problema que muitos não viam até aqui.
Aliás, que a maioria não vê ainda.
Ao criar-se um tribunal, nós evocamos o crime,
nós evocamos o pecado, o pecado de não tratar a natureza com o carinho que ela merece como mãe da
vida, como patrimônio da humanidade, como base da
economia.
Nós, ao criarmos um tribunal, despertamos para
a importância da natureza. Mas, não é só isso. Ao criarmos um tribunal e ele começar a funcionar e analisar
com rigor e cuidado as diversas ações humanas sobre
a natureza, Senador Campos, aí a gente começa a
despertar não só para o problema, mas também para
quem é o responsável, que pode não ser nem deverá
ser, provavelmente uma pessoa, duas ou três, mas é
um processo, o próprio processo do progresso, como
nós temos hoje.
Quando a gente cria um tribunal, Senador Jarbas, o que a gente faz é mostrar que o progresso não
é um conto de fadas em que a gente começa a viver
mais anos, graças à Medicina, a viver com mais conforto, graças a tudo o que a modernidade criou, mas
que o progresso, também, tem uma parte de conto
de horror, de terror, ao destruir a natureza, ao ampliar
a desigualdade. O progresso como conto de fadas e
conto de horror é despertado graças a um tribunal
como esse. Sem um tribunal como esse a gente provavelmente nunca ia despertar e ia continuar vendo o
progresso como um conto de fadas, onde tudo é bom.
O tribunal vai ajudar a despertar para o lado tétrico,
feito, perverso, horroroso que o progresso também
tem. E, ao fazer isso, o tribunal pode despertar muitos
de nós a buscarmos outro caminho, outro progresso,
onde o lado Frankenstein do progresso começa a ser
eliminado; em seu lugar, ficam aparecendo os lados
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positivos da maravilha de um progresso que parece
conto de fadas.
A quarta pergunta é se os Estados têm meios
para sancionar os crimes contra a natureza. Não têm.
Não têm por culpa da política como ela é feita. A política é uma atividade voltada para o local e o curto prazo, porque é isso o que o eleitor quer quando vota na
gente. É por isso que o tribunal é necessário. Ele tem
uma perspectiva de longo prazo e de todo o Planeta.
Por isso não é possível que os Estados criem esse
tribunal, porque cada presidente, cada parlamento representa o seu país, representa o imediato. E um tribunal como esse, para que houvessem leis legais, feitas
pelos Estados, precisaria revolucionar tanto a política
como se nós, aqui, tivéssemos a perspectiva planetária e de longo prazo. Por isso não sairá dos Estados.
Por isso esse tribunal será uma entidade paraestatal,
da sociedade civil.
O quinto – e eu termino daqui a pouco. Se, na
opinião de você que vai responder a pergunta, o desenvolvimento sustentável é uma solução para os crimes contra a natureza. Não. Sem o desenvolvimento
sustentável, nós seremos prisioneiros da natureza. Mas
só com o desenvolvimento sustentável não é possível
respeitar a natureza, salvo se reduzirmos, controlarmos, definirmos limites para a produção e o consumo.
Não há desenvolvimento sustentável que dê sustentação ao aumento da produção como nós fazemos
de, por exemplo, energia para manter ar-condicionado
geral na arquitetura moderna, ou da produção de combustível verde, como álcool, para o aumento de centenas de milhões de automóveis no mundo. O desenvolvimento só será sustentável, só respeitará a natureza
se nós reduzirmos a produção de automóveis; se nós
tivermos um sistema de transporte público de mais
qualidade; se nós tivermos uma arquitetura casada
com o meio ambiente. Com a arquitetura divorciada do
meio ambiente nunca vai ser possível, mesmo que a
gente use todas as células para produzir energia solar,
mesmo que usemos energia eólica, energias verdes,
não haverá suficiente se continuarmos a marcha da
produção, a marcha do consumo como símbolo do
progresso.
A penúltima pergunta é: para que servirá o tribunal internacional da natureza? Servirá para despertar;
servirá para criticar; servirá, também, para buscar rumos, caminhos diferentes de um progresso que possa
ser não apenas sustentável, mas bonito.
As pessoas criticam muito o PIB brasileiro, porque está crescendo pouco. O PIB brasileiro cresce
pouco e é feio. Não é um PIB bonito, porque é um PIB
baseado em bens primários, que não são compatíveis
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com a contemporaneidade. E é um PIB que destrói,
que corrói a natureza.
Vejam, por exemplo, que ontem a Inpe – Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais definia e mostrava
que aumentou o desmate.
E o IBGE mostrava, Senadora Angela, que aumentou a safra. É coincidência? Não. Não é coincidência que, no mesmo momento em que a safra aumenta,
aumenta o desmate. Não é coincidência, é o modelo
de produção que nós escolhemos. Isso vem do modelo
de consumo que nós escolhemos.
E a última: se você, que vai escutar, que vai responder, dará suporte, obviamente suporte de consciência, suporte moral, suporte de opinião a um tribunal
como esse.
Eu concluo fazendo um apelo: aqueles que estão
assistindo, aqueles que entram no site, aqueles que
procuram o site onde está o tribunal já existente hoje,
por favor, deem o seu apoio, façam as suas críticas,
deem as suas sugestões, analisem a proposta, mas
deem o apoio, que não dá para continuarmos tratando a natureza como a despensa de onde a gente tira
as matérias-primas e a lata do lixo onde a gente joga
o resto da produção. A natureza é muito mais bonita,
muito mais útil do que apenas uma despensa e uma
basura, como se diz para chamar uma lata de lixo. Daí
a busca de um tribunal que julgue os crimes que são
cometidos contra a natureza.
O Dia do Meio Ambiente eu escolhi, Senador
Renan, para falar sobre esse tribunal, para fazer uma
proposta desse tribunal e buscar o envolvimento de
cada um de nós. Eu não falo só de nós aqui, mas nós
todos que estamos ouvindo, falando, conversando,
preocupados, para que, juntos, tenhamos a possibilidade de alertar e denunciar o que vai acontecer se
as ações contra a natureza não forem tratadas como
pecado, como crime.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós
estamos com seis ou sete oradores ainda para fazerem
perguntas ao Ministro, ao próximo Ministro. São 16h53.
Eu sugeriria, pediria – não sei a palavra que melhor se encaixa – a V. Exª que nós pudéssemos começar e encerrar a Ordem do Dia, até porque nós temos
poucos Senadores aqui, não temos quórum, e, ama-
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nhã, logicamente, nós votaríamos com tranquilidade
a aprovação ou não do nome do Ministro.
Essa é a minha sugestão em forma de pedido
a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos muito a sugestão
do Senador Mário Couto. Queria dizer que, para além
do fato de nós termos alguns Senadores inscritos, há
também algumas votações nominais na pauta. Se nós
iniciarmos agora a Ordem do Dia, nós suspenderemos
de pronto a reunião da Comissão de Constituição e
Justiça.
Talvez seja o caso, o bom senso recomenda – e
esse é um apelo que faço a V. Exª –, concedermos as
palavras aos oradores que estão inscritos, enquanto
aguardamos...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª verifique como as coisas são desiguais.
Eu cheguei aqui às duas da tarde. Fui o primeiro
Senador a entrar neste plenário. Pedi minha inscrição,
para ter mais tempo para falar, após a Ordem do Dia.
Veja, se eu for esperar terminar a reunião, começar
a Ordem do Dia e o encerramento da Ordem do Dia,
olha a tamanha injustiça que eu terei, porque eu iria
falar depois das 18 horas e não me interessaria falar
depois desse horário. A não ser que V. Exª me concedesse a palavra antes da Ordem do Dia, com o mesmo tempo que V. Exª poderia me conceder depois da
Ordem do Dia. Aí eu ficaria grato a V. Exª e se estaria
fazendo justiça.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Farei isso com muita satisfação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
lhe agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Jayme
Campos, para uma comunicação inadiável.
Com a palavra V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Mato Grosso
perdeu, nessa terça-feira, uma de suas mentes mais
brilhantes, o Procurador de Justiça, aposentado, Luiz
Vidal da Fonseca, falecido em Cuiabá aos 73 anos
de idade.
Homem de convicções firmes e de honradez inabalável, ele sempre foi a bússola de sensatez e equilíbrio nas ações do Ministério Público mato-grossense.
Profissional de sólidos conhecimentos jurídicos
e de posições corajosas, contudo nunca se furtou ao
diálogo e à busca de soluções lúcidas para as causas
que presidiu.
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Digo isso com profundo conhecimento, pois Dr.
Luiz Vidal foi Procurador de Justiça enquanto governei Mato Grosso.
Tive dele, no âmbito do Ministério Público Estadual, verdadeiras lições de direito e saber jurídico, nunca
exorbitando de suas atribuições, mas sempre colaborando com a difícil missão de gerenciar uma região dinâmica como Mato Grosso. Luiz Vidal foi um parceiro,
mais do que isso, um protagonista neste processo de
definição de marcos jurídicos que estruturaram um arcabouço legal capaz de alavancar o desenvolvimento
de nossa comunidade.
Ao lado de Luiz Vidal e do Dr. Atílio Ourives, como
governador, implantei o Estatuto do Ministério Público
de Mato Grosso. Foi a semente plantada num jardim
onde se pretendia colher cidadania e justiça social. Vidal
e Ourives foram guardiões fiéis dos princípios que nortearam a construção ética da Procuradoria de Justiça.
Luiz Vidal da Fonseca também exerceu os cargos
de presidente da Associação do Ministério Público, do
Conselho Superior do Ministério Público e do Colégio
de Procuradores de Justiça. Ainda chefiou o Ministério Público Federal em Mato Grosso e foi professor
fundador da cadeira de Direito Penal da Universidade
Federal de Mato Grosso, sendo, também, o primeiro
Procurador-Geral de Justiça eleito por seus pares em
nosso Estado.
Ao expressar meus sentimentos aos seus familiares, amigos e membros do Ministério Público, requeiro
da Mesa Diretora da Casa que sejam enviados Votos
de Pesar, em nome do Senado Federal, à esposa e
aos filhos deste grande baluarte da Justiça.
Saibam, Srªs e Srs. Senadores, trata-se de uma
perda irreparável para Mato Grosso.
Muito obrigado, Sr. Presidente Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Angela
Portela. Em seguida, concederei a palavra ao Senador Mário Couto.
Com a palavra V. Exª.
A SRA. ÂNGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Senador Renan, Presidente do
Senado, Srs. Senadores, Srªs Senadoras. Trago aqui
uma boa notícia para o meu Estado de Roraima – até
o final deste ano, certamente, a conclusão do ZEE
(Zoneamento Ecológico Econômico) do nosso Estado.
Esta notícia foi dada recentemente pelo presidente
do Instituto de Ciência e Tecnologia (IACTI), Sr. Daniel
Gianluppi, que anunciou que o projeto de Zoneamento Ecológico Econômico está nos acertos finais, para
adequações das recomendações do Ministério do Meio
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Ambiente (MMA) e do Tribunal de Contas da União
(TCU), devendo depois ir à apreciação da sociedade.
Eu digo aqui que já não era sem tempo. Há muitos anos que os produtores rurais, a sociedade, os
protetores do meio ambiente defendem a conclusão
do Zoneamento Ecológico Econômico no nosso Estado de Roraima.
Ponto central na discussão de questões fundamentais como a Amazônia, o Cerrado, o Semiárido, os
biocombustíveis e as mudanças climáticas, o Zoneamento Ecológico-Econômico é um instrumento político
e técnico destinado ao planejamento e ao ordenamento
do território brasileiro, de forma a harmonizar as relações econômicas, sociais e ambientais.
Sou autora de uma emenda referente à redução
no percentual da área destinada à reserva legal, que
consta do novo Código Florestal, aprovado na Câmara e no Senado e sancionado pela Presidenta Dilma
Rousseff, no dia 25 de maio de 2012. Esse novo Código
Florestal, que completou um ano agora, em maio, determina, no art.12, inciso I, alínea “a”, que o percentual
de reserva legal é de 80% no imóvel situado em área
de florestas localizada na Amazônia Legal. Todavia,
poderá ser reduzida a Reserva Legal para até 50%
(cinquenta por cento), quando o Estado tiver Zoneamento Ecológico-Econômico concluído e mais de 65%
(sessenta e cinco por cento) de suas terras devidamente
preservadas, ocupadas por unidades de conservação
da natureza de domínio público, devidamente regularizadas, e por terras indígenas homologadas.
Significa dizer, Sr. Presidente, que, ao termos um
Zoneamento Ecológico-Econômico pronto, devidamente discutido, aprovado e tornado lei, estaremos, enfim,
assegurados de que poderemos produzir mais, com
segurança jurídica, sobretudo com a responsabilidade
de preservar o melo ambiente de nossa terra.
Dessa forma, a redução que sugerimos e que
agora integra o novo Código Florestal garante que Roraima ficará com mais de 82% de terras preservadas, e
17,5% do território de nosso Estado, para a produção
agrícola. Isso representa, Srs. Senadores, 150% a mais
de terras para a produção agrícola (quatro milhões de
hectares de terras para a agricultura).
A proposta por nós formulada tem, sim, foco na
promoção do desenvolvimento regional de nosso Estado. Porém, como já disse, sem causar prejuízos à natureza da Amazônia Legal, cujo percentual de 80% se
manterá em vigor para os demais Estados da Região.
Assim, fica claro, que, em nenhum momento, a
nossa proposta ameaçou os percentuais de reserva
legal, pois, para o bioma da Amazônia, o percentual
continua a ser 80%; para o do Cerrado, ficou mantido
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o percentual de 35%; e, para as áreas de campos gerais, mantêm-se os 20%.
Destaco este assunto hoje no Dia Mundial do
Meio Ambiente, estabelecido em 1972 pela Assembleia
das Nações Unidas. E também aproveito o tempo dos
anúncios que a Presidenta Dilma fez ontem, marcando
a Semana do Meio Ambiente deste ano. Ela anunciou
medidas para financiar a economia no campo em nosso
País. Refiro-me à destinação de R$136 bilhões para
o Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2013/2014, em benefício do agronegócio, considerado importante para
a economia do nosso País.
O Plano Agrícola e Pecuário, que recebeu o maior
volume de financiamento já destinado pelo Governo
Federal nos últimos dez anos, está dividido em R$97
bilhões para o financiamento de custeio e comercialização, e de R$38,4 bilhões para os programas de
investimento.
De acordo com o anunciado no Plano Agrícola e
Pecuário 2013/2014, mais R$500 milhões serão gastos para modernização e duplicação da capacidade
de armazenamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), R$6 bilhões para o financiamento
de máquinas e equipamentos agrícolas e mais R$400
milhões para a agricultura irrigada.
Conforme anunciou o Governo Federal, no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural
(Pronamp), serão disponibilizados R$13 bilhões, valor
18,4% superior aos R$11,15 bilhões previstos na safra
anterior, de 2012/2013.
A Presidenta Dilma Rousseff anunciou outras medidas constantes no Plano Safra, que são igualmente
importantes para a produção agrícola no País, entre elas
a criação do Serviço Nacional de Assistência Técnica
e Extensão Rural e o aumento de R$3,4 bilhões para
R$4,5 bilhões para o Programa Agricultura de Baixa
Emissão de Carbono (ABC), que financia tecnologias
com menor impacto ambiental, que a Presidenta reforçou hoje como importante medida para garantir o
crescimento com sustentabilidade.
Conforme anunciado, o Plano Safra 2013/2014
foca em investimento para melhorar a logística e a infraestrutura no País. Serão R$25 bilhões para a construção de armazéns privados nos próximos cinco anos,
com prazo de pagamento de 15 anos.
Hoje, por ocasião da abertura da reunião do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, a Presidenta
anunciou o lançamento dos planos setoriais, que eram
uma reivindicação de organizações ambientais.
No evento de hoje, também foram divulgados índices da redução do desmatamento no País. De acordo
com a Ministra Izabella Teixeira, do Meio Ambiente, na
Amazônia Legal, o desmatamento ocorrido entre agos-
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to de 2011 e junho de 2012 foi de 4.571 quilômetros
quadrados, menor índice desde 1988, quando foram
iniciadas as medições. De acordo com a Ministra, o
Brasil atingiu 76% da sua meta voluntária de redução
do desmatamento. Essa meta consiste no objetivo de
chegarmos, em 2020, a uma área desmatada de 3.925
quilômetros quadrados.
Amanhã, Sr. Presidente, o Governo Federal lançará o Plano Safra da Agricultura Familiar 2013/2014,
um setor da economia brasileira que tem contribuído,
de maneira primordial, para o crescimento de nossa
economia com a produção e a exportação de alimentos. No geral, os anúncios feitos pela Presidenta são
vitais para o País e para o nosso Estado, que não pode
prescindir desses e de outros recursos destinados pelo
Estado brasileiro ao desenvolvimento regional. Vejo,
portanto, uma sintonia entre as medidas anunciadas
pelo Governo Federal e a previsão de conclusão do
Zoneamento Ecológico-Econômico ainda este ano em
nosso Estado de Roraima.
A conquista do ZEE requer esforço institucional
voltado à integração das ações e políticas públicas
territoriais. Exige também forte articulação com a sociedade civil como forma de congregar os interesses
em torno de um pacto pela gestão no território. Tendo
o nosso ZEE, estaremos em sintonia com a campanha “Cumpra-se”, lançada em maio no Museu de Arte
Moderna em São Paulo (MAM) por representantes da
sociedade civil com o fim de monitorar a implantação
da nova lei ambiental. Liderada pela Fundação SOS
Mata Atlântica, a campanha chama a atenção para a
proteção do meio ambiente e a fiscalização da implantação do nosso novo Código Florestal, que, para ser
aprovado, exigiu demanda, demorado processo de negociação, de discussão, entendimentos entre os atores
políticos e sociais envolvidos na questão.
Quero, portanto, Sr. Presidente, reafirmar que é
grande a expectativa de prefeitos, vereadores, de líderes comunitários e de outros segmentos da sociedade
que querem participar dos debates do Zoneamento
Econômico-Ecológico antes do seu efetivo encaminhamento ao Conselho Estadual do Meio Ambiente
do nosso Estado de Roraima.
Sou partidária desse sentimento, e, como já disse
desta tribuna várias vezes, farei o que for necessário
para que a sociedade também participe ativamente
desse processo, que definirá as condições da produção agrícola em nosso Estado de Roraima.
Por ocasião da Semana do Meio Ambiente, programamos reuniões nos Municípios do nosso Estado
para discutirmos com os agricultores, com os produtores rurais a implantação do novo Código Florestal,
principalmente no que diz respeito a essa emenda que
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prevê a redução da reserva legal em 50% nos Estados que têm mais de 65% de suas áreas preservadas,
constatadas no Zoneamento Ecológico-Econômico.
E, a julgar pelo zoneamento macroeconômico da
Amazônia, os estudos sobre o ZEE deverão conter dados referentes à investigação dos solos, dos recursos
minerais, da ocupação territorial, da vegetação, das
potencialidades de cada área nos setores agrícola e
pecuário e da preservação dos rios, além de dados
socioeconômicos das regiões.
Penso que toda a população brasileira e do nosso
Estado precisa tirar dúvidas, fazer os esclarecimentos
necessários acerca do processo de implantação de
ampliação de terras para a produção agrícola, com
segurança jurídica e preservação ambiental.
Em Roraima, o futuro Zoneamento Ecológico-Econômico deverá ser fruto das discussões a serem
travadas também com a sociedade civil organizada,
com as populações indígenas e de defesa do meio
ambiente amazônico, de produtores rurais e da agricultora familiar. Isso a gente quer enfatizar bem, para que
a sociedade possa participar ativamente da definição
desse Zoneamento Ecológico-Econômico.
É, portanto, no contexto da maior e mais rica
biodiversidade do mundo que se encontra a população brasileira. E nós, de Roraima, precisamos apontar
formas de desenvolvimento de nossa região, porém
com o compromisso de garantirmos um zoneamento
que demonstre preocupação com a manutenção da
riqueza amazônica.
Faço parte daqueles, Sr. Presidente, que anseiam
por desenvolvimento em nossa região, sem dúvida nenhuma. Mas também estou comprometida com aquela
parcela da população que luta para garantir as nossas
florestas. Portanto, como podemos perceber, temos
uma grande responsabilidade pela frente.
Enfim, Sr. Presidente, penso, como disse a Presidenta Dilma, que o nosso novo Código Florestal
Brasileiro é uma prova concreta de que, agora, temos
mecanismos consistentes para garantirmos a produção rural em nosso País, com sustentabilidade, ou
seja, com proteção e conservação do meio ambiente.
Esse desafio diz respeito a todos os roraimenses,
às autoridades administrativas, aos procuradores públicos, aos pesquisadores e especialistas da questão
ambiental, aos educadores, aos produtores e agricultores familiares, assim como às lideranças políticas
do nosso Estado.
O futuro ZEE – Zoneamento Econômico e Ecológico deverá ser a expressão de toda a nossa cultura
e de toda a nossa riqueza.
Era isso, Sr. Presidente, que tinha a dizer.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Mário Couto.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ataídes...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– O nosso ilustre...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... com a aquiescência do Senador Mário Couto...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Com a aquiescência...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... vamos conceder a palavra, pela ordem, a V. Exª.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vou ser bem
breve, Senador Couto.
Há sobre a mesa – imagino –, Presidente, três
requerimentos de minha autoria: o Requerimento de
nº 168, de 2013, através do qual solicito informações
ao TCU sobre remunerações dos presidentes e diretores de confederações; o Requerimento de nº 201, de
2013, em que peço ao TCU realização de auditoria de
natureza contábil e financeira das confederações; e o
último, Presidente, de nº 423, de 2013, que solicita a
criação de uma comissão temporária para analisar o
arcabouço jurídico de criação, financiamento, fiscalização e o funcionamento dos serviços sociais autônomos do Brasil.
Gostaria, Sr. Presidente, que isso fosse colocado
em votação, se possível.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – As matérias a que V. Exª se refere, Senador Ataídes, são votadas perto da Ordem do Dia. E,
havendo um acordo para que nós possamos votá-las,
nós faremos isso com muita satisfação.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Temos que aguardar, Presidente, esse momento,
esse momento que... ?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Essa tem sido a rotina para que nós
acertemos com as Bancadas e com os Líderes partidários, inclusive o processo de votação, para que haja
consenso para que nós possamos evoluir na apreciação da matéria. Mas nós faremos isso.
Como eu já disse, queria repetir, nós não começamos ainda a Ordem do Dia porque, se nós começarmos a Ordem do Dia agora, nós suspenderemos
os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça.
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O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, prudentemente, se pudermos
aguardar, eu mesmo colocarei a matéria em consideração.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Primeiro, Presidente,
quero agradecer a bondade de V. Exª em poder me
conceder meus 20 minutos para falar na tarde de hoje.
Brasileiros e brasileiras, paraenses da minha
querida cidade de Belém, do interior do meu Estado
querido do Pará, da Virgem de Nazaré, da minha Mãe
querida, minha protetora, quantos me perseguem, minha Mãe? Mas tu sempre estás ao meu lado. Não me
abandona querida, não me abandona que eu te amo e
o povo paraense te ama também! E me livra Mãe, me
livra Mãe querida, me livra Mãe de Nazaré dos maus,
dos poderosos que tentam, de qualquer forma, calar
a minha voz neste Senado Federal.
Presidente, Presidente Renan, por falar em calar
a minha voz, quero pedir a V. Exª que possa analisar
com a maior rapidez possível um pedido de proteção
policial à minha pessoa. Fiz isso já faz 15 dias e fui
avisado pelo próprio Ministério Público Federal de que
estou ameaçado de morte, o próprio Ministério Público
Federal. Anexei, falei com o governador do meu Estado e ele de pronto disse que, na hora em que chegar
a documentação daqui do Senado, ele fará a minha
proteção. Peço a V. Exª, por favor, que faça isso com
a maior rapidez possível.
Trouxe hoje aqui, minhas nobres Senadoras,
meus nobres Senadores, e vou mostrar ao povo da
minha terra. Na semana passada, dediquei-me a falar
da maioridade penal; na semana que passou me dediquei a falar da inflação neste País, aliás, ontem, falei
da inflação neste País; hoje volto a falar de corrupção.
Olha o quanto trouxe de processos de irregularidade
para mostrar ao povo brasileiro.
Já afirmei desta tribuna, não vou me calar, já
disse nesta tribuna, doa a quem doer, custe o que me
custar, não vou me calar nesta tribuna.
Eu, quando fui escolhido Líder da Oposição ou da
Minoria, como queiram, prometi a todos aqueles que
depositaram seu voto em mim que a minha bandeira
neste Senado, este ano, seria o combate à corrupção.
O Diário do Pará é aquele jornal do qual eu sempre disse aqui, feito com o dinheiro do povo, com o
dinheiro que foi tirado do povo paraense, um jornale-
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co sem credibilidade, que deve inclusive estar sendo
distribuído como uma forma covarde, como uma forma
antiética de se fazer acusação a uma pessoa.
O dono do jornal publica no jornal o que ele quer
sobre mim e ele mesmo manda para os gabinetes dos
Senadores. É a forma covarde de agir. O jornal vem
dizendo que o Detran – diz o jornal – é comandado por
mim, o Detran do Pará, e que lá foram desviados – ou
estão sendo desviados – por uma empresa chamada
Arqdigital Ltda. milhões e milhões de reais.
Eu sempre digo: “O maior advogado do político
é o patrimônio do político. Eu não tenho rádio, eu não
tenho televisão, eu não tenho fazendas, eu não tenho
patrimônio acima de R$100 milhões, eu não fui assaltante da Sudam, Eu não roubei a Sudam.”
Estão aqui as provas do novo roubo cometido por
esse grupo. O País inteiro sabe de quem estou falando.
A Nação toda sabe de quem falo. A Nação inteira e a
minha Pátria querida viram pela televisão os noticiários. O Pará ficou estarrecido!
E os Senadores, quando recebem esse jornaleco,
feito pelo próprio dono e mandado para cada gabinete
para me denunciar... Esse jornaleco, feito com o dinheiro tirado da Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia, a Sudam. Olhe, Presidente, quem não deve
não teme. Faça uma ideia, Presidente, se eu tivesse
rabo de palha, eu não estaria enfrentando esses poderosos que ficaram com o dinheiro da Nação e do
meu querido Estado do Pará. Roubaram a minha Pátria, roubaram a minha terra e querem que eu me cale.
Eles querem se igualar a grupos sérios, eles batem no
grupo liberal a cada domingo. Eles querem se igualar a
Mário Couto. Eles querem se igualar ao grupo liberal.
Não tem, a diferença é infinita. Nós conquistamos o
nosso patrimônio com a educação materna e paterna
que nossos pais nos deram. Vocês não aprenderam
a bondade com o pai de vocês, vocês aprenderam a
maldade, vocês aprenderam a tirar do pobre, vocês
burlaram o meu Estado. Calculem, paraenses, queridos paraenses, se todo o dinheiro que foi desviado da
Sudam, bilhões e bilhões de reais, paraenses, bilhões;
está aqui a comprovação, eis na minha mão, Senadores, Senador Cristovam Buarque... Muitos combateram,
muitos. Houve um Procurador-Geral da República que
lutou muito para colocar essas pessoas que roubaram
a Sudam na cadeia.
A Polícia Federal – eu vou ler aqui – tentou colocar esse povo na cadeia. Não conseguiu. Desistiu.
E a impunidade continua tomando conta deste País.
Este aqui que eu tenho em mão é um documentário
que já, já, foi premiado nos Estados Unidos da América do Norte. Este filme está custando lá R$100. Mandei buscar. Coloquei na minha televisão, meu caro
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João Durval, Senador da Bahia. E fiquei estarrecido e
constrangido de ver que aqui os artistas são da minha
terra. Os artistas que estão aqui, neste documentário
premiado pelos Estados Unidos, são políticos, donos
do Diário do Pará. Aparece até o dono, aparece aqui
neste documentário o garoto atrevido chamado Jaderzinho. O atrevido garoto está aqui no filme. E é por isso,
paraenses, que eles me colocam no jornal deles: para
tentarem se equiparar a mim. A diferença de vocês para
o grupo Rômulo Maiorana de Televisão é que vocês
não tiveram pai. E o grupo Maiorana teve a educação
de um pai, no verdadeiro nome de pai! No verdadeiro
nome de mãe! E fizeram do seu suor o patrimônio. Um
patrimônio moral. Vocês não têm esse patrimônio moral. Por isso, ficam jogando pedra e tentando se igualar
aos bons. Não vão conseguir nunca. A maldade que
vocês fizeram ao povo da minha terra vocês vão levar
para a sepultura de vocês. Nobre Presidente, o que
me acusa o Diário do Pará, está aqui a prova mais
autêntica de eles tentarem me atingir. Procurem. Procurem onde quiserem. Está falando aqui, batendo no
peito, um caboclo marajoara que teve educação moral,
dada pelos pais, de não mexer com o dinheiro público.
O processo, a licitação que vocês dizem no jornal de vocês, de domingo, que eu estou roubando, o
Detran realmente não aceitou. E o Juiz Marco Antônio
Lobo Castelo mandou a empresa prestar serviços ao
Detran. Olhem como esse jornal mente.
Disseram, Cristovam, que o Detran do Estado do
Pará, hoje presidido pelo grande Governador Simão
Jatene, tinha feito uma licitação fraudulenta para poder
operar no Detran. Não fez. Tentou cancelar a licitação,
entraram com uma liminar, a empresa entrou com uma
liminar e o Detran obrigatoriamente teve que aceitar a
ordem da Justiça.
Viu como eles são mentirosos? Viu como eles
mentem? Viu como ninguém acredita mais nesse jornaleco? Viram a diferença do grupo que mente para o
grupo sério, que é o liberal?
Olhem aqui. Senador Cristovam, se V. Exª está
vendo esta rãzinha aqui, no documentário, isso circula o
mundo inteiro. Não deixaram entrar no Brasil, Senador.
Eu peço até à Presidência que me proteja, porque eu
consegui ter este filme na mão. Está proibido entrar no
Brasil. Se quiserem me prender, não vai ter jeito, porque eu estou com o filme proibido aqui na minha mão.
Este filme que tem esta rãzinha aqui mostra o
quanto a Sudam foi roubada. Vou ler. Eu tirei do filme
as declarações. Vou ler primeiro a declaração... Atenção Pará, olha o que contém este filme! Eu não posso
exibir aqui. Pena que eu não posso.
Eu queria mostrar ao Brasil como é que os políticos corruptos conseguem sobreviver nesta Pátria:
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levando bilhões, Cristovam, da Sudam. Não foram milhões; foram bilhões. Acabaram com a Sudam. Montaram uma quadrilha e acabaram com a Sudam, Cristovam. E ninguém está preso, Cristovam.
Presidente, foram bilhões roubados da Sudam.
Ninguém está preso neste País. Se fosse nos Estados
Unidos da América do Norte, naqueles estados que
pregam a pena de morte, esses caras, esses políticos,
donos do Diário do Pará, que roubaram a Sudam, sabe
onde estariam? Ou era prisão perpétua ou era pena de
morte. Ou era prisão perpétua ou era pena de morte!
Era só isso que eles mereciam e merecem.
Montaram uma cadeia de rádio, televisão e jornal e conseguem sobreviver; conseguem sobreviver
na política; conseguem ainda ser líderes; conseguem
mandar como querem, porque fizeram um patrimônio.
Olha o que diz, Senador Perrella, o Procurador-Geral da República, à época em que foi feito este
documentário.
Vou mandar, mesmo de forma irregular. Vou ter
o atrevimento de mandar a cada um Senador. Vou
mandar. Vou à Polícia Federal pedir licença para encaminhar ao gabinete de cada um Senador este documentário, Vencido pela Força da Política, como disse
o Procurador-Geral da República.
Procurador-Geral da República, Perrella! Não sou
eu, um simples Senador da República. Procurador-Geral
da República! Não conseguiu, Perrella.
O Dr. Cláudio Fonteles – Procurador-Geral da
República, àquela época – faz um forte relato sobre os
rombos na Sudam, neste documentário. Ele mesmo! Ele
não mandou ninguém falar aqui. O Procurador mesmo
deu entrevista aos americanos – esse filme é americano. Setenta por cento desse filme são dedicados à
Sudam, setenta por cento desse filme são dedicados
à falência da Sudam, porque os donos do Diário do
Pará acabaram com a Sudam paraense.
Pensem, paraenses: se os bilhões que levaram
de lá – e foram bilhões e bilhões – fossem realmente
aplicados na Amazônia, o que seria o Pará de hoje?
O que seria o Acre de hoje? O que seria o Amazonas
de hoje? O seu Estado?
V. Exª aqui me ouve atentamente, meu querido
Senador! Mas levaram tudo! Montaram... Diz aqui o
Procurador que eles criaram empresas fantasmas e
nelas jogavam o dinheiro todo. Empresas fantasmas!
Brasil, não sou eu. Eu não estou inventando.
Eu trouxe aqui para os Senadores a nova modalidade de roubo dos donos do Diário do Pará, daquele
político cujo nome eu não posso citar aqui por causa
do Regimento Interno, mas todo Pará e todo Brasil
sabem o que fez pelo nosso Estado, como deixou o
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nosso Estado, como acabou com a Sudam, o quanto
roubou neste País!
Diz o Procurador, Dr. Cláudio Fonteles. Faz um
forte relato sobre os rombos na Sudam. Afirma que
um político se apropriou do órgão. É lógico que ele dá
o nome do político no filme. Ele dá o nome do político,
com todas as letras, no filme. Com todas as letras –
não posso eu citar aqui –, com todas as letras!
Faz ele um forte relato sobre rombos na Sudam.
Afirma que um político se apropriou do órgão após
criar empresas fantasmas para receber o dinheiro do
roubo. Ou seja, o Dr. Cláudio Fonteles diz, com todas
as letras, quem se apropriou da Superintendência e
como fazia para desviar os recursos públicos.
Está aqui. Não estou inventando nada. É o Procurador-Geral da República dizendo isso.
Querem saber o que diz o delegado da Polícia
Federal que investigou o caso da Sudam? Vou ler
para vocês.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Delegado Hélbio Dias: O político era o homem mais
influente dentro da Sudam.
Eu era jovem ainda. Eu ainda nem era político,
mas eu via o homem mandar. Ele era o grande político
do Pará. Ele era o governador do Pará. Mandava e desmandava no Pará e mandava e desmandava na Sudam.
O político, diz o delegado da Polícia Federal...
Está aqui, Pará, o depoimento do delegado que
fez as investigações no caso da Sudam. Ele se deu
por vencido também. Aqui no filme...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ... ele
se dá por vencido. O Procurador-Geral da República,
aqui no filme, também se dá por vencido. É o monstro
da corrupção. É o monstro da corrupção!
Porque a sede da Sudam é em Belém, e o reduto eleitoral principal do político também é em Belém,
no Pará.
Quanto foi desviado pelo político? – pergunta o
americano ao delegado. Muito dinheiro; bilhões. Não
sabemos calcular o quanto.
Meu Deus do céu! Minha Nossa Senhora de Nazaré, minha padroeira! Ninguém está preso.
Olha aqui...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ...
todos esses processos. Se a Mesa Diretora me pedir,
eu entrego agora, agora. Está pesado, mas eu ponho
na cabeça, levo e deixo na sua mesa, Presidente.

985

Junho de 2013

Todos esses processos aqui, Pará, são do Detran, solicitados por mim. Iam ser pagos ao Diário do
Pará. Tudo fraudulento.
Vou ler o despacho – mostra, TV Senado! – do
Procurador-Geral da República, Dr. Cláudio Fonteles.
Olha aqui, Presidente! Olha aqui, TV Senado!
O Procurador-Geral da República derrotado pelo corrupto, derrotado pela corrupção. Esse é o nosso País.
Esse é o Brasil.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Esse
é o Brasil, que me coloca agora sob proteção policial.
Eu vim para esta tribuna sem medo. Eu não sou covarde. Peru é que morre de véspera. Não tenho medo da
morte, principalmente quando eu combato os corruptos, principalmente quando eu trago à tona novamente
aquilo que abalou o meu Estado, aquilo que arrasou
o meu Estado, aqueles que roubaram o órgão que ia
promover o desenvolvimento do meu Estado, que ia
acabar com a miséria do povo do Pará, que ia chegar às baixadas, que ia chegar aos ribeirinhos, que ia
protegê-los da fome. Tiraram de sua boca, para fazer
um patrimônio...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora do
microfone.) – ... monstruoso, um patrimônio incalculável.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O
nome do filme é Manda Bala; do filme, não, do documentário. Manda Bala, Presidente.
Há tanta declaração aqui dos nobres Senadores,
mas, ao terminar – já vou descer, Presidente –, quero
só ler um parecer recente, de 2011, sobre como eles
roubam, como eles montam o roubo. Tudo isso aqui
é roubo. Isso aqui eu vou encaminhar a uma CPI, na
Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que está
sendo montada para pesquisar este caso.
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Todos esses processos, Paim, são de roubo. Vou ler o
parecer (Fora do microfone.) de um dos processos...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ...
de 2011, quando o Governo Jatene assumiu o Detran.
Todos esses processos iam ser pagos; são quase R$2
milhões.
Chegou à administração do Governador Simão
Jatene, e pôs a mão. Calma! Observem um por um
desses processos. Aí diz o Procurador: Ante o exposto,
esta Procuradoria jurídica opina pelo envio dos autos
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à Corregedoria-Geral do Detran para a imediata instauração de processo.”
Foram instaurados 21 processos contra a empresa
Castilho, que pagava o Diário do Pará. Tudo isso aqui,
se não fosse o Governador Simão Jatene ter ganhado
a eleição, ia ser pago indevidamente.
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – É
dinheiro do povo sendo pago a uma emissora RBA do
Grupo Barbalho (Fora do microfone.).
Para imediata instauração de processo administrativo para investigar os motivos que deram origem
aos serviços correspondentes – pagamento sem previsão contratual. Sem contrato, Presidente! Sem contrato, Presidente!
Ladrões, Presidente! Iam ser pagos! Se não entra
o governador novo, isso aqui tudo ia ser pago! Bandidos! Roubaram a Sudam, roubaram o Detran, roubaram o Centran, roubaram todo o Estado do Pará! E
agora querem ser anjinhos, querem se comparar com
pessoas sérias!
Vou repetir, ao descer desta tribuna. Vou repetir.
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sei
que muitos vão me pedir e querer este documento. Eu
só peço um tempo para me regularizar na Polícia Federal (Fora do microfone.).
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se
todos esses rombos que aqui ocorrem fossem praticados em um estado americano, que permite a pena de
morte, eu tenho certeza de que os autores da falência
da Sudam, aqueles que roubam o meu Estado descaradamente, já estariam na prisão perpétua ou teriam
ido para a cadeira elétrica, para a pena de morte.
Aqui no Brasil, eles vão continuar roubando, eles
vão continuar mandando, e ninguém faz nada! É o País
da impunidade!
Muito obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir
Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Com a palavra, agora, por permuta com o
Senador Pedro Taques, Senador Ivo Cassol, do PP
do Estado de Rondônia.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com
alegria que, mais uma vez, cumprimento os colegas
desta Casa. Também quero cumprimentar todos os
amigos e amigas do nosso grande Estado de Rondônia e mandar-lhes o nosso abraço. Cumprimento, ainda, todos os amigos e amigas que nos assistem nos
quatro cantos deste grande Brasil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com grande
expectativa, ansiedade e esperança, depois de passados tantos e tantos anos de apreensão, Senador Acir,
S. Exª o Ministro Ricardo Lewandowski, Vice-Presidente
do Supremo Tribunal Federal, deu uma definição a respeito da dívida do extinto Banco de Rondônia, o Banco
Beron – ele que é Relator desta matéria. Certamente,
meus amigos, minhas amigas Senadoras, será um ato
de plena justiça e por que não dizer um ato de plena
justiça social, trazendo um grande alento ao povo do
nosso Estado. Será, sem dúvida alguma, uma decisão
histórica para o Supremo Tribunal Federal.
A luta pela revisão da dívida do Beron começou
comigo, em 2003. A população do Estado de Rondônia
sabe de toda a trajetória, porque, infelizmente, Senador Mário Couto, os políticos do passado roubaram,
desviaram, se locupletaram com o dinheiro do Beron,
com os financiamentos fraudulentos, impagáveis e,
ainda por cima, com a intervenção do Governo Federal.
Quando assumi o Governo do Estado de Rondônia, encaminhei Ofício nº 12, de 2003, ao Senado
Federal, e mantive várias reuniões com o Presidente
do Senado na época, nosso colega de trabalho, ex-Presidente José Sarney, e com os Relatores da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos.
No final de 2007, o Senado Federal, após obter parecer favorável do Tribunal de Contas da União, aprovou
a Resolução nº 34/2007, autorizando a efetivação de
todos os termos aditivos do Beron e da RONDONPOUP,
realizados até o ano de 1998, exceto as operações de
créditos relativas aos valores do passivo a descoberto, resultados operacionais e demais obrigações que
tiveram origem a partir da desastrosa administração
do RAET – Banco Central, que foi no período de fevereiro de 1995 a agosto de 1998, e suspendendo todos
os pagamentos de amortização e encargos em andamento que estavam sendo descontados dos repasses
constitucionais do Estado de Rondônia, enquanto as
partes contratantes não determinarem o valor efetivo
do saldo devedor.
Mas essa resolução não foi cumprida pelo ex-Presidente da República, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, Luiz Inácio Lula da Silva, que não atendeu e não cumpriu uma decisão desta Casa, que não
atendeu e não cumpriu a vontade e a justiça que seria
feita com o povo do Estado de Rondônia, pois a União

JUNHO DE 2013

33524

Quinta-feira 06

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

recorreu ao Supremo Tribunal Federal e o povo do Estado de Rondônia continua pagando a dívida até hoje.
Aproximadamente R$15 milhões são descontados todo
mês do Fundo de Participação dos Estados. E vejam
que a Resolução foi aprovada por esta Casa em 2007!
Já se passaram mais de cinco anos!
Quando o Banco Central assumiu o Beron, em
1995, a dívida do Banco era de aproximadamente
R$48 milhões. Os bandidos, os corruptos, os ladrões,
os desonestos interventores do Bando Beron pegaram
uma dívida que os políticos do Estado de Rondônia
fizeram naquela época, de R$48 milhões, e acabaram
devolvendo para o Estado de Rondônia uma dívida de
R$548 milhões. Nós, aqui, não queremos o perdão da
dívida, não queremos esmolas. Queremos a revisão da
dívida e pagar aquilo que devemos. Negamos aquilo
que não devemos, aquilo que, infelizmente, colocaram
no lombo do povo no nosso Estado.
O Tribunal de Contas da União se manifestou
dizendo que o Banco Central é o responsável pelas
dívidas e pelos prejuízos durante o período do RAET.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Senador Ivo, V. Exª me permite? É só para dar
as boas vindas aos estudantes do nível fundamental do
Colégio Ávila, de Goiânia, Goiás. Sejam todos bem-vindos, os alunos e os professores que os acompanham.
Muito obrigado, Senador Ivo.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sejam
bem-vindos os nossos alunos. O futuro com certeza os
espera e, muitos de vocês, provavelmente, aqui nesse local e nessa tribuna, tanto homens ou mulheres.
O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia,
Sr. Presidente, apurou que o prejuízo e as dívidas do
período do RAET somam a cifra de R$345 milhões.
Além disso, houve ilegalidade nas sucessivas renovações do RAET, e o montante da dívida renegociada
junto à União extrapolou a autorização concedida pela
Assembléia Legislativa de Rondônia à época. E, mesmo assim, o Governo Federal continua descontando
todos os meses do FPE.
Esta dívida é hoje impagável, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores. Esses pagamentos devem
ser suspensos imediatamente. A dívida já foi paga há
muito tempo.
Se calcularmos, Rondônia tem dinheiro em haver
do Governo Federal, por conta de tudo que já pagou.
Só para se ter uma ideia, de 1999 para cá, nesses
mais de 14 anos que vem sendo descontado do FPE,
Rondônia já pagou mais de R$2 bilhões ao Governo
Federal; mais de R$2 bilhões. E se for verificado, ainda
estamos devendo outro tanto.
Isso é uma vergonha! É inaceitável! É inadmissível!
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Mas, mais uma vez, venho a esta tribuna para
pedir encarecidamente que o Supremo Tribunal Federal
tome uma decisão com urgência e que venha beneficiar
a população de meu Estado de Rondônia, paralisando
a cobrança de aproximadamente R$14, R$15 milhões
mensais que são descontados, todo mês, do Fundo
de Participação, para pagar a dívida do extinto Beron.
Esse dinheiro poderia ser investido na saúde, que
está um caos no meu Estado; na educação, que está
em greve; na segurança pública, que está em greve;
na agricultura, em que faltou investimento até para a
compra de semente feijão; na infraestrutura do Estado,
em que só se fala em financiamento; e na melhoria do
salário dos nossos servidores públicos.
Já cobrei várias vezes, dessa tribuna, e o faço
novamente, Sr. Presidente.
Apenas para lembrá-los, Srªs e Srs. Senadores,
o Estado de Rondônia já pagou mais de R$2 bilhões
até o momento.
Por incrível que pareça, não basta a gestão do
PMDB no passado, que endividou o Estado, assumindo
uma dívida do Beron que não era nossa. Hoje, esse
mesmo Governo, esse mesmo Partido, infelizmente,
está botando os pés pela cabeça e endividando o Estado de Rondônia em praticamente mais R$2 bilhões.
Dívida essa que nós, o povo do Estado de Rondônia,
vamos ter que pagar por muitos e muitos anos. Mas
o que estamos vendo de obras, na verdade? Praticamente quase nada. A não ser politicagem nos quatro
cantos, ao mesmo tempo, com falta de gestão. Mas,
até que enfim, depois de dois anos e meio, os políticos de Estado tiraram na verdade um pouco do tempo
necessário...
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ...e importante para o Estado de Rondônia, e vieram em busca
aqui no Supremo, para que nós possamos, urgentemente, tentar buscar a conciliação, buscar na Câmara
Maior, no Supremo Tribunal Federal. Que a Câmara de
Conciliação, a AGU, a CGU, a Câmara de Conciliação e
Arbitragem e o Banco Central decidam logo a suspensão e o desconto de aproximadamente R$15 milhões
mensais que vem sofrendo todos os meses o povo do
meu Estado, para que esses recursos sejam investidos em melhorias para o povo do Estado de Rondônia.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, para poder concluir, quero lembrar que, se tudo isso está acontecendo
hoje, foi por iniciativa deste Parlamentar, quando era
Governador – eu fui Governador do Estado de Rondônia –, porque muitos políticos diziam o seguinte: “Não
adianta fazer, Governador Cassol, já está assinado o
contrato, já foi assumida a dívida. Não tem como fazer
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mais nada”. Mas esta Casa nos deu guarida, esta Casa
nos deu condições, e essa revisão está sendo feita.
E, já pelos peritos levantado, nós temos mais de R$1
bilhão que está sendo cobrado do povo do Estado de
Rondônia indevidamente. Indevidamente está sendo
cobrado do povo do Estado de Rondônia. Então, com
essa economia, pode-se investir em outras áreas, especialmente também no auxílio na questão dos salários
dos nossos servidores.
Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de pedir a
V. Exª mais dois minutos. Hoje, em praça pública, nos
Três Poderes, aqui em Brasília, uma das maiores manifestações religiosas, uma das maiores manifestações
especialmente em defesa da família.
Eu estive lá presente, naquele momento. O Senador Magno Malta usava a palavra e discursava sobre a
importância que tem esse trabalho do próprio Pastor
Silas Malafaia e de tantos outros pastores, independente da religião, que tem um só propósito: chamar a
atenção das autoridades aqui no Congresso Nacional.
Nós precisamos continuar defendendo a família.
A família é a base disso tudo. A família é a esperança
e o porto seguro para todos nós.
Quero aqui cumprimentar esse grande líder religioso, conhecido nos quatro cantos do nosso Brasil e
também no exterior, deixar o meu abraço, e em nome
dele cumprimentar todas as lideranças religiosas. Também quero cumprimentar e deixar meu abraço ao apóstolo Valdemiro Santiago. São pessoas usadas por Deus.
Muitas vezes as pessoas dizem que são eles que
fazem milagres, mas, não! O apóstolo Valdemiro Santiago diz que ele é uma pessoa igual a todos, come o
angu todo dia, como todos nós comemos. Mas Deus
usa a pessoa certa, no lugar certo, para poder ajudar
essas pessoas que tanto precisam, especialmente precisam de um milagre em sua vida no dia a dia.
Quem sabe, meu amigo Mário Couto, o que se
precisa é levar para o Estado do Pará, para aquele
pedaço do Brasil tão rico, essas lideranças religiosas
para orarem para os políticos de lá, para que possamos ter, cada vez mais, uma esperança melhor e uma
segurança de vida com estabilidade para todos.
Por isso, agradeço às pessoas que sempre vão
à igreja e oram pelas autoridades, que oram por Ivo
Cassol. Obrigado, de coração! Com certeza, continuarei aqui a ajudar a família, mantendo o bem-estar e
a moralidade de nossa população.
Que Deus abençoe a todos. Um abraço e obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Com a palavra, alternando-se entre lideranças
e inscritos, pela Liderança do PSDB, Senadora Lúcia
Vânia. V. Exª tem o tempo regimental para se pronunciar.
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Cumprimento o Senador Ivo Cassol por seu pronunciamento com relação à dívida do Beron. Nós já
estivemos com o Ministro Ricardo Lewandowski em
uma audiência junto com todas as autoridades do Estado para resolver essa questão do Beron.
Com a palavra, Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia 29 do mês passado,
tive a oportunidade de participar da apresentação do
Relatório Prévio das Contas do Governo da República
2012, no Tribunal de Contas da União.
O TCU, no exercício do controle externo, apresenta à sociedade brasileira um diagnóstico sobre aspectos relevantes do desempenho e da conformidade
da gestão pública federal no ano que passou.
Trata-se de um relato tão claro e competente
que possibilita o exercício do controle social ao dotar
o cidadão de informações fidedignas sobre questões
que impactam o seu dia a dia.
O relatório é transparente, direto e contundente
em mostrar a realidade brasileira que vivemos neste
momento. Uma realidade da qual tínhamos conhecimento, agora comprovada com os dados divulgados
pelo TCU.
É um componente fundamental no processo democrático de prestação de contas sobre a condução
dos negócios do Estado.
Uma das partes mais relevantes do relatório são
os dados sobre o desempenho da economia brasileira,
que trazem à luz a evolução dos índices econômicos
e, por consequência, os sociais.
Baixo crescimento do PIB.
A população brasileira já sente no seu bolso os
efeitos de um crescimento pífio do Produto Interno Bruto, de 2011 para 2012, de inexpressivos 0,9%, acompanhado da perversa e insistente inflação, que teima
em fugir do centro da meta de 4,5%. Em termos de
crescimento do PIB, ficamos muito atrás da China, da
Índia, da Rússia e da África do Sul, países semelhantes
que, junto com o Brasil, compõem o chamado BRICS.
Baixo investimento.
Como se não bastasse, Srs. Senadores, registramos, no ano de 2012, um recuo de 4% da formação
bruta de capital fixo, importante indicativo da baixa taxa
de investimento da economia brasileira.
Esse indicador mede o quanto as empresas aumentaram os seus bens de capital, ou seja, justamente
aqueles bens que servem para produzir outros bens.
São basicamente máquinas, equipamentos e material
de construção.
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Ele é importante porque indica se a capacidade
de produção do País está crescendo e, sobretudo, se
os empresários estão confiantes no futuro do País.
E justamente nesse indicador temos uma redução de 4%! Os empresários não estão confiantes no
futuro do País.
A inflação, em 2012, medida pelo IPCA, ficou
em 5,84%.
Quanto à inflação, a decisão do Banco Central
de sinalizar que o combate à inflação é prioridade veio
numa hora em que já se pensava que o Governo estaria sendo omisso em relação aos avanços obtidos
na década de 90, que culminaram com o Plano Real
em 1994 e com a estabilização da economia, que colocou as bases para uma preocupação maior com os
aspectos sociais.
Srs. Senadores, não seria possível a realização
do atendimento das necessidades dos mais pobres
deste País sem o combate àquele que é, talvez, o pior
mal de qualquer economia, que corrói o resultado do
trabalho suado daqueles que deixam suas casas a
cada manhã...
(Soa a campainha.)
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – ...
para buscar o sustento de suas famílias, em todo o
País, e transfere renda para os mais ricos: a inflação.
Já se ouvem nas ruas os comentários sobre a
alta de preços, principalmente a dos alimentos. Esse é
o pior dos mundos, ao qual nenhum brasileiro deseja
voltar e, espera-se, que o Governo assuma a gestão
da economia no caminho certo e não com medidas
paliativas.
O Brasil obteve o menor desempenho do PIB entre os países que compõem os BRICS, há pouco considerados a locomotiva do desenvolvimento mundial.
No contexto da América Latina, o Brasil, que há
pouco atraía a atenção mundial, alicerçado na base
segura dos paradigmas econômicos da estabilidade
trazida pelo Plano Real, só não foi pior do que o Paraguai, cuja economia decresceu 1,2%.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) –
(Fora do microfone.) ... Sr. Presidente.
E olha que os dados analisados pelo TCU ainda
nem tinham os parâmetros da chamada Aliança do
Pacífico, constituída pela Colômbia, México, Peru e
Chile. Enquanto o Brasil se fecha na mesmice e num
desgastado Mercosul, os países do Bloco do Pacífico
comemoram invejáveis índices de desempenho econômico.
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Com 22 anos de existência, o Mercosul tem Tratados de Livre Comércio com Israel, Palestina e Egito.
O Bloco do Pacífico tem livre comércio com mais de
50 países ou blocos, incluindo a China, os Estados
Unidos e a Europa, com tratados assinados individualmente pelos países.
O Mercosul, incluindo o Brasil, exporta US$335
bilhões, enquanto a recém-criada Aliança do Pacífico
tem exportações de US$556 bilhões. A previsão de
crescimento deste Bloco...
(Soa a campainha.)
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – ...
para 2013 é o dobro do previsto para o Mercosul.
Já concluo, Sr. Presidente.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, é hora de acordarmos e clamarmos por uma governança menos ideológica e mais comprometida com o futuro do País e,
acima de tudo, com a nossa população.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Lúcia Vânia, o Sr. Acir
Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Lídice
da Mata. É a última orada inscrita.
Em seguida, nós vamos começar a Ordem do Dia.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu venho à tribuna para, em primeiro lugar, parabenizar a Presidenta
Dilma e o Senado Federal e a Câmara dos Deputados,
porque tivemos a oportunidade de participar hoje, eu,
o Senador Eunício e o Senador Flexa Ribeiro, Senador
João Durval, da sanção da Presidente da República
às quatro novas universidades brasileiras. Duas delas
no nosso Estado, a Bahia, uma no sudoeste do Pará
e a do Cariri, no Estado do Ceará.
Este momento é extremamente importante para
a juventude dos nossos Estados. A Universidade do
Sul de Bahia certamente beneficiará também o Estado do Espírito Santo, por sua localização. O campus
de Teixeira de Freitas é muito próximo à fronteira do
Estado capixaba, e nós vamos ter um novo momento
universitário em nosso País, com essas sanções.
A Presidenta Dilma destacou a importância dessas regiões, que são regiões irradiadoras para o desenvolvimento de toda uma microrregião em torno, que se
beneficiará com a implantação dessas universidades.
Nós tivemos a possibilidade de relatar o projeto da Universidade do Sul da Bahia na Comissão de
Educação, mas quero destacar aqui também onde se
localiza cada uma delas.
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A Universidade do Oeste será desmembrada
da Universidade Federal da Bahia e terá um campus
principal localizado no Município de Barreiras e outros
quatro adicionais em Barra, Bom Jesus da Lapa, Santa
Maria da Vitória e Luís Eduardo Magalhães.
Quero, portanto, destacar o esforço do prefeito,
dos vereadores, do movimento comunitário que se desenvolveu na cidade de Santa Maria da Vitória, que não
integrava o primeiro projeto do MEC. Eu e o Senador
Pinheiro, em nome de V. Exª, Senador João Durval,
também tivemos oportunidade de ir até o MEC para
fazer com que a nossa voz, a voz da região pudesse
ser ouvida na integração, na incorporação da cidade
de Santa Maria da Vitória nesse projeto da universidade, e, graças a Deus, fomos vitoriosos.
Na Ufoba, serão oferecidos 35 cursos de graduação, que deverão atender a 7.930 estudantes. Além
disso, um curso de Medicina, com modelo específico de
medicina rural, que teremos a oportunidade de debater, eu espero, na Comissão de Educação desta Casa.
A Universidade Federal do Sul da Bahia, com
sede na cidade de Itabuna, além do campus em Porto
Seguro e outro em Teixeira de Freitas, terá cursos de
bacharelado interdisciplinar, permitindo que alunos de
Municípios pequenos iniciem esses cursos sem saírem
de suas cidades, desde que seja instalado um colégio
universitário no local. A expectativa é a de que a Universidade atenda a mais de 11 mil alunos.
No relatório que tive a honra de apresentar na
Comissão de Educação, destaquei a existência na região de cerca de 66 mil alunos de ensino médio na rede
pública, em contraste com as menos de 1,5 mil vagas
nas instituições públicas de ensino superior. Lembrei
que, além da Bahia, a nova universidade vai também
beneficiar o Estado do Espírito Santo.
Somando-se às universidades federais já existentes – UFBA; Universidade Federal do Recôncavo;
a Univasf, com campi em Pernambuco, Bahia e Piauí;
Universidade Federal de Integração Internacional da
Lusofonia Afro-brasileira (Unilab), com campi na Bahia
e Ceará – chegarão a seis as instituições federais de
ensino superior em nosso Estado, além dos Ifets.
A aprovação dessas duas novas universidades
vai ajudar a tirar a Bahia da condição de segunda pior
relação entre a demanda e a oferta de ensino superior
público do Brasil. Há tempos a nossa população reivindicava a instalação de novas unidades que pudessem
vir a atender às suas necessidades de formação profissional, com mais opções de graduação, pós-graduação
e atividades de pesquisa e extensão.
Gostaria de destacar o modelo pedagógico já
em construção para a Universidade do Sul da Bahia.
Uma das inovações desse modelo é que, após pas-
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sarem pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem),
os alunos ingressarão nos programas de bacharelado
interdisciplinar, quando o estudante escolherá uma
entre quatro grandes áreas de atuação: artes, humanidades, saúde, ciência e tecnologia. Após concluir o
bacharelado interdisciplinar, que terá duração de três
anos, o aluno poderá fazer uma opção mais específica, escolhendo uma carreira profissional.
Para o aprofundamento do conhecimento desta
Casa sobre esse novo modelo, aprovamos a audiência pública na Comissão de Educação do Senado
para que seja convidado o coordenador do processo
de implantação da instituição, o Prof. Naomar Almeida Filho, ex-Reitor da Universidade Federal da Bahia.
Também pretendemos discutir a implantação da Ufoba
nesta Comissão.
O Reitor Naomar lembra que os colégios universitários têm origem nas ideias do grande educador
Anísio Teixeira (1900-1971), que apresentou essa proposta na década de 50. Explicou ele: “Anísio Teixeira
propôs ciclos iniciais de formação geral que funcionassem como uma transição entre o ensino médio e
o ensino superior”.
Acima de qualquer dúvida, essa é uma quarta-feira de júbilo e comemoração para a juventude do
Estado da Bahia. Congratulo-me com esta Casa e com
a Presidenta Dilma por esse importante passo para o
desenvolvimento humano, não apenas na Bahia, mas
no Norte e Nordeste brasileiro.
A solenidade de sanção dessas duas universidades teve a participação das Bancadas federais do
Ceará, do Pará e da Bahia, com a presença dos nossos governadores: o Governador Jatene, do Pará; o
Governador Cid Gomes, do Ceará; e o Governador
Jaques Wagner, do Estado da Bahia.
É um momento de alegria. Quero, portanto, em
nome da nossa Bancada, do Senador João Durval, do
Senador Walter Pinheiro, dizer da nossa satisfação e
do nosso agradecimento ao Senado, que, por duas vezes, votou em regime de urgência a aprovação dessas
duas universidades para o Estado da Bahia.
Também, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
não posso deixar de registrar que hoje, dia 5 de junho,
é o dia consagrado internacionalmente ao meio ambiente. É fundamental que possamos aqui destacar
as considerações de que nós não podemos pensar
no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento
das economias dos países no século XXI, sem pensar
no contexto de um novo modelo. Um modelo que contemple o condicionante da sustentabilidade ambiental
como um condicionante essencial para as nossas propostas de desenvolvimento.
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Ao pensar isso, ao discutir o esgotamento de
nossos recursos naturais planetários, que já é uma
dura realidade em diversos lugares do mundo, temos
que fazê-lo buscando a implantação de modelos que
se adaptem mais claramente à realidade e às necessidades do momento, Senador Randolfe, V. Exª que
vem de um Estado onde essa questão é claramente
colocada, de forma muito efetiva.
O PSB tem compromisso, tem demonstrado compromisso na discussão desses aspectos nos seus governos municipais, no seu governo estadual.
E eu quero destacar três experiências do nosso governo, do Governador e Presidente nacional do
nosso partido, Eduardo Campos, de Pernambuco, que
está entre os seis Estados brasileiros que lideram o
primeiro ranking nacional de sustentabilidade elaborado pelo grupo britânico The Economist e divulgado
em dezembro de 2011. É o Estado com melhor classificação na Região Nordeste.
O Ceará, que é hoje o maior produtor de energia eólica do Brasil, com 17 parques instalados e uma
produção de 518 megawatts, também possui um projeto-piloto para a geração de energia maremotriz, a
partir das ondas do mar. A experiência está instalada
no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).
E no Amapá, onde há 17 anos, quando do governo do hoje Senador socialista João Alberto Capiberibe,
implantou-se o Plano de Desenvolvimento Sustentável
do Amapá (PDSA), o que garantiu que essa unidade
da Federação possua 73% do seu território protegido por reservas ambientais e indígenas demarcadas.
Na Bahia, governada por uma ampla frente liderada pelo Governador do PT, o Governador Jaques
Wagner, também trabalhamos duro para acertarmos
os nossos passos com o futuro. Nosso Estado está
se consolidando como um dos maiores fornecedores
de energia renovável do País, após a inauguração do
complexo eólico Alto Sertão I, em julho de 2012, que
abrange os Municípios de Caetité, Igaporã e Guanambi, na região sudoeste. No total foram gerados 1.300
empregos diretos e indiretos.
Portanto, Sr. Presidente, solicito a V. Exª compreensão para registrar integralmente o nosso discurso,
quando destacamos a força e a implantação do Parque Eólico da Bahia, garantindo ao nosso Estado uma
imensa capacidade de energia renovável, e saudando,
mais uma vez, o dia 5 de junho como o Dia Internacional do Meio Ambiente.
Muito obrigada, Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DA SRA. SENADORA LÍDICE DA MATA
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A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Excelentíssimo Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Cidadãos e cidadãs
que nos acompanham pelos veículos de comunicação
do Senado
Nessa tarde a Presidenta Dilma Rousseff sancionou a criação de duas novas universidades para
a Bahia. A Universidade Federal do Oeste da Bahia
(UFOB), e a Universidade Federal do Sul da Bahia
(UFESBA). Aprovadas por esse Congresso Nacional,
que demonstrando sensibilidade e solidariedade ao
nosso povo da boa terra, permitiu que os dois projetos de lei de criação pudessem tramitar em regime de
urgência e aprovadas por consenso.
A Universidade do Oeste será desmembrada da
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e terá um campus principal localizado no município de Barreiras e outros quatro adicionais em Barra, Bom Jesus da Lapa,
Santa Maria de Vitória e Luís Eduardo Magalhães. Na
UFOB, serão oferecidos 35 cursos de graduação, que
deverão atender a 7.930 estudantes.
A Universidade Federal do Sul da Bahia – com
sede na cidade de Itabuna, além de um campus em
Porto Seguro e outro em Teixeira de Freitas – terá
cursos de bacharelado interdisciplinar, permitindo que
alunos de municípios pequenos iniciem esses cursos
sem sair de suas cidades, desde que seja instalado
um colégio universitário no local. A expectativa é que
a universidade atenda a mais de 11 mil alunos.
No relatório que tive a honra de apresentar registrei que a instituição será fundamental para uma região
“ainda carente de vagas em cursos de nível superior”.
Destaquei a existência na região de cerca de 66 mil
alunos de ensino médio na rede pública, em contraste
com menos de 1,5 mil vagas nas instituições públicas
de ensino superior. E lembrei que além da Bahia, a
nova universidade vai beneficiar outro Estado: o Espírito Santo, pois o município de Teixeira de Freitas, faz
fronteira com o Estado vizinho e, certamente receberá
muitos estudantes capixabas.
Somando-se às universidades federais já existentes (Universidade Federal da Bahia – UFBA; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – URFB; Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF,
com campi em Pernambuco, Bahia e Piauí; e Universidade Federal da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, com campi na Bahia
e Ceará), chegarão a seis as instituições federais de
ensino superior no Estado. No próximo ano, a Bahia
conquistará ainda mais uma: a Universidade Federal
da Chapada Diamantina (UFCD), cujo projeto foi aprovado em abril na Câmara dos Deputados.
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A aprovação destas duas novas universidades
vão ajudar a tirar a Bahia da condição de segunda pior
relação entre a demanda e a oferta de ensino superior
público do Brasil. Há tempos nossa população reivindicava a instalação de novas unidades que pudessem
vir a atender suas necessidades de formação profissional, com mais opções de graduação, pós-graduação e
atividades de pesquisa e extensão.
Gostaria de destacar o modelo pedagógico já
em construção para a Universidade do Sul da Bahia.
Uma das inovações desse modelo é que, após passarem pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem),
os alunos ingressarão nos programas de bacharelado
interdisciplinar, quando o estudante escolherá uma
entre quatro grandes áreas de atuação: Artes; Humanidades; Saúde; Ciência e Tecnologia. Após concluir o
bacharelado interdisciplinar, que terá duração de três
anos, o aluno poderá fazer uma opção mais específica, escolhendo uma carreira profissional.
Para um aprofundamento do conhecimento desta
Casa sobre esse novo modelo aprovei audiência pública na Comissão de Educação do Senado para seja
convidado o coordenador do processo de implantação
da instituição, o Professor Naomar Almeida Filho.
O Reitor Naomar lembra que os colégios universitários têm origem nas idéias do educador Anísio
Teixeira (1900-1971), que apresentou essa proposta
na década de 1950. Explicou ele: “Anísio Teixeira propôs ciclos iniciais de formação geral que funcionassem como uma transição entre o ensino médio e o
ensino superior.
Acima de qualquer dúvida essa é uma quarta-feira de júbilo e comemoração para a juventude do
meu estado. E congratulo-me com esta Casa, com
a Câmara dos Deputados e com a Presidenta Dilma
Rousseff por esse importante passo para o desenvolvimento humano, não apenas da minha Bahia mas de
todo o Nordeste brasileiro.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mas hoje
cinco de junho é o dia consagrado internacionalmente
ao meio-ambiente. E eu não poderia encerrar essas
minhas palavras sem registrar algumas idéias sobre
essa importantíssima temática.
A primeira consideração que gostaria de fazer é
a de que me parece um equívoco profundo colocar-se
que tenhamos duas opções a fazer o desenvolvimento
com as tecnologias tradicionais e o desenvolvimento
sustentável que exige a adoção de tecnologias inovadoras e alternativas.
Para os socialistas essa é uma falsa opção. Chegamos a um momento histórico em que a primeira opção é a opção do extermínio da raça humana, portanto
não pode ser considerada, nem remotamente como
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uma alternativa. Entender o desenvolvimento como
um processo linear e estático que obrigue as Nações
em desenvolvimento a repetir os mesmos equívocos
cometidos no passado pelas Nações hoje desenvolvidas significa uma visão a-histórica e exterminista.
O esgotamento de nossos recursos naturais planetários já são uma dura realidade em diversos lugares
do mundo. E esses colapsos obviamente infelicitam
primeiro as populações mais pobres e portanto mais
vulneráveis.
Impõe-se a ousadia de reavaliarmos todos os
paradigmas. O economista indiano Pavan Sukhdev,
respeitado internacionalmente como especialista em
sustentabilidade, alertou recentemente: “Temos apenas
10 anos para mudar o business as usual. Temos que
fazer isso, porque, basicamente, os ecossistemas do
planeta não vão esperar por nós. Estamos testando a
resiliência da Terra em várias dimensões. O último El
Niño acabou com 20% dos corais, isso é algo assustador. Mais de 5 milhões de pessoas dependem das
atividades em torno dos recifes para sobreviver”,
O senso comum quando abordamos a questão
do meio-ambiente costuma conduzir nossa reflexão
para as florestas, para os nossos rios e para a área
rural. Cenários importantes sem dúvida, mas que não
se comparam ao impacto ambiental e a relevância de
nossas cidades para essa problemática.
Hoje mais da metade da população mundial vive
nas cidades e as cidades já respondem pelo consumo
de 70% dos recursos disponíveis na natureza. Esses
números constam do relatório intitulado A Economia
dos Ecossistemas e da Biodiversidade para Políticas
Locais e Regionais (Teeb, na sigla em inglês).
Segundo este documento, com a estimativa de
que a população do planeta supere 9,2 bilhões até
2050, a Terra terá 6 bilhões de habitantes, quase 90%
da população atual, vivendo no espaço urbano. Esses
dados, impõe aos governos estaduais, prefeituras e comunidades reconhecer o indispensável valor do capital
natural (água, solo, biodiversidade). Urge encontrar
soluções de minimização da perda da biodiversidade
e de combate à degradação dos ecossistemas.
O Partido Socialista Brasileiro vem assumindo
crescentemente o compromisso com a construção de
cidades sustentáveis. Nos estados e municípios administrados pelo PSB promove-se a sustentabilidade
como uma ação transversal e buscam na força dos
ventos, na luz do sol e no biodiesel produzidos com
nossas plantas a energia renovável e limpa, capaz de
fazer crescer com soberania e preservando o meio
ambiente. Cito aqui alguns exemplos:
Governado por nosso Presidente nacional Eduardo Campos, Pernambuco está entre os seis estados
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brasileiros que lideram o primeiro ranking nacional de
sustentabilidade elaborado pelo grupo britânico Economist e divulgado em dezembro de 2011. O Estado
é o melhor classificado na região Nordeste.
O Ceará é hoje o maior produtor de energia eólica
do Brasil com 17 parques instalados e uma produção
de 518 megawatts. O Ceará também possui um projeto-piloto para a geração de energia marémotriz, gerada
a partir das ondas do mar. A experiência está instalada
no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).
No Amapá há 17 anos quando do governo do
hoje Senador socialista João Capiberibe implantou-se
o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Amapá
(PDSA), o que garantiu que essa unidade da federação
possua 73% do seu território protegido por reservas
ambientais e indígenas demarcados.
Na Bahia, governado por uma ampla frente integrada pelo PSB, o Governador petista Jaques Wagner também trabalha duro para acertarmos os nossos
passos com o futuro. Nosso estado está se consolidando como um dos maiores fornecedores de energia
renovável do país, após a inauguração do complexo
eólico Alto Sertão I, em julho de 2012 que abrange os
municípios de Caetité, Igaporã e Guanambi, na região
sudoeste. No total foram gerados 1.300 empregos diretos e indiretos.
Esse complexo é considerado o maior da América Latina com capacidade para abastecer uma cidade
com aproximadamente dois milhões de habitantes..O
complexo teve o investimento de R$ 1,2 bilhão é composto por 14 parques eólicos e 184 aerogeradores,
que, juntos, vão gerar 300 megawatts (MW).
Além do potencial eólico, a Bahia tem um potencial muito grande em outras energias renováveis,
o que permite dizer que o estado se torna um grande
pólo de geração de energia limpa, que causa menos
impacto ao meio ambiente.
Entre as cinco indústrias de equipamentos atraídas pelo Governo da Bahia duas delas já estão em
pleno funcionamento no Polo Industrial de Camaçari
– a espanhola Gamesa e a francesa Alstom, ambas
fabricantes de aerogeradores, representando inversões de R$ 50 milhões, cada uma, na implantação
das unidades baiana
A primeira fábrica de torres eólicas da Bahia possui estimativa de faturamento anual de R$ 120 milhões
e geração de 235 empregos diretos e 55 indiretos.
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A fábrica fica na BA-512, área industrial leste do
Polo de Camaçari. Foram investidos cerca de R$ 21
milhões no empreendimento, que vai produzir torres
metálicas para turbinas eólicas. O protocolo de intenções com o governo da Bahia foi assinado em 2011.
Esses são alguns dos exemplos práticos de que
muito se pode fazer no rumo certo. No rumo do desenvolvimento sustentável o único caminho que poderá
nos conduzir a economia do século XXI!
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo, pela ordem.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Para uma comunicação inadiável, quero registrar, com muito pesar, as
condolências pela perda irreparável do ex-Deputado
Estadual da Paraíba Waldir Bezerra Cavalcanti, que
aos 87 nos deixa.
Ex-Deputado, Constituinte, integrante da Constituinte Estadual da Paraíba, que elaborou e promulgou
a Constituição do Estado de 1989, Waldir Bezerra Cavalcanti é muito respeitado, Sr. Presidente, na Paraíba.
Advogado de profissão, vereador por vários mandatos em João Pessoa, detentor de quatro mandatos
de Deputado de Estadual na Paraíba, sendo eleito
principalmente pela população de João Pessoa, Itabaiana, Mogeiro e outros Municípios, trata-se de destacada personalidade na história do Município, que teve
efetivamente um currículo invejável no nosso Estado.
É com enorme tristeza que quero expressar as
nossas condolências à família do Deputado Waldir Bezerra Cavalcanti, na pessoa da Presidente do Tribunal
de Justiça, Desembargadora Fátima Bezerra, que, no
exercício da Presidência, engrandece o nome desta
família paraibana.
Estamos apresentando um requerimento de pesar para encaminhar à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª será atendido na forma do Regimento, Senador Vital do Rêgo.
A Senadora Lídice também será atendida na forma do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer que acaba de ser lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senado Federal, Srs. Senadores, recebeu hoje o Ofício nº 1.045, de 2013, do Presidente
da Câmara dos Deputados, submetendo à apreciação
desta Casa o Projeto de Lei de Conversão nº 13, de
2013, que altera as Leis nºs 6.704, de 26 de outubro
de 1979, para dispor sobre o Seguro de Crédito à Exportação nas operações relativas a exportações do
setor aeronáutico; 11.494, de 20 de junho de 2007,
para dispor sobre o cômputo no Fundo de Manutenção
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e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB das
matrículas em pré-escolas conveniadas com o poder
público; 12.715, de 17 de setembro de 2012, para estender data-limite para adesão ao Regime Especial
de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga
para Implantação de Redes de Telecomunicações –
REPNBL-Redes, 11.096, de 13 de janeiro de 2005,
e 12.513, de 26 de outubro de 2011. (proveniente da
Medida Provisória nº 606, de 2013.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com referência ao Projeto de Lei de
Conversão nº 13, que acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para
apreciação da matéria encontra-se esgotado e o de
sua vigência foi prorrogado por Ato do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á no dia
18 de junho.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar aos Srs. Senadores que será encaminhada à análise da Comissão de
Assuntos Sociais proposta de audiência pública apresentada por meio do Portal e-Cidadania do Senado
Federal, a respeito de alteração da Norma Regulamentadora 04, que trata de serviços especializados
de segurança em Medicina do Trabalho nas empresas
públicas e privadas.
Nesta ocasião, eu quero destacar justamente o
crescente grau de abertura que o Senado Federal vem
adquirindo dia após dia no que tange ao envolvimento
da sociedade nas discussões de temas legislativos.
Nos últimos anos, o Senado Federal alcançou a
sociedade com o estabelecimento dos canais de comunicação social – TV, rádio e jornal –, com o canal de
comunicação via telefone 0800, o Alô Senado, com as
pesquisas de opinião, com a implantação da Ouvidoria
do Senado e da Procuradoria Especial da Mulher, com
diversas medidas relacionadas à Lei de Acesso à Informação e, principalmente, com o Portal e-Cidadania.
Destaco também que o portal é instrumento de
interação do Senado com a sociedade, por meio da
Internet e das redes sociais especialmente voltadas
para o debate dos temas legislativos para fiscalização
do poder público e para o diálogo resultante da representatividade parlamentar.
Só para informar às Srªs e aos Srs. Senadores,
o Portal e-Cidadania já permite hoje que o cidadão
acompanhe uma audiência pública em tempo real e
num portal integrado. Isso permite que, ao mesmo tempo em que acompanha a transmissão da reunião feita
pela TV Senado, pode enviar sugestões ou perguntas
para o debate, tanto por meio do Alô Senado como pelo
próprio Portal e-Cidadania, ou via Twitter e Facebook.
Além disso, o cidadão pode sugerir uma ideia
legislativa que será submetida à análise da Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, com
vistas à possível transformação dessa ideia num projeto de lei ou propor um tema para debate em audiência
pública, como é o caso da proposta ora mencionada,
que será despachada para a Comissão de Assuntos
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Sociais por ter alcançado mais de dez mil apoiamentos de cidadãos.
Eu esclareço aos presidentes de comissões e
relatores de matérias que também é possível oferecer
à sociedade, em consulta pública, por meio do Portal
e-Cidadania, os textos de projetos ou substitutivos
sob a sua análise para colher sugestões destinadas
a aprimorar a redação dos projetos em tramitação no
Senado Federal.
Nós estamos com isso dotando os presidentes
de comissões e os relatores de proposições também
das mais amplas possibilidades de enriquecimento das
discussões legislativas com a utilização da tecnologia
da informação.
Assim o Senado demonstra que está cada vez
mais aberto e atento à sociedade brasileira.
É o seguinte o Expediente na íntegra:
E-CIDADANIA
Sras. Senadoras e Srs. Senadores,
Comunico a V. Exas. que será encaminhada à
análise da Comissão de Assuntos Sociais proposta
de audiência pública apresentada por meio do Portal
e-Cidadania do Senado Federal a respeito da alteração da Norma Regulamentadora 4 (NR4), que trata de
Serviços Especializados de Segurança em Medicina
do Trabalho nas empresas públicas e privadas.
Nessa ocasião, quero destacar justamente o crescente grau de abertura que o Senado vem adquirindo
dia após dia no que tange ao envolvimento da sociedade nas discussões dos temas legislativos.
Nos últimos anos, o Senado alcançou a sociedade com o estabelecimento dos canais de comunicação
social (TV, rádio, jornal), com o canal de comunicação
via telefone 0800 (Alô Senado), com as pesquisas de
opinião, com a implantação da Ouvidoria do Senado
e da Procuradoria Especial da Mulher, com diversas
medidas relacionadas à Lei de Acesso à Informação
e, principalmente com o Portal e-Cidadania.
Destaco que o Portal e-Cidadania é o instrumento de interação do Senado com a sociedade por meio
da internet e das redes sociais especialmente voltado
para o debate dos temas legislativos, para a fiscalização do Poder Público e para o diálogo resultante da
representatividade parlamentar.
Só para informar às Sras. e aos Srs., o Portal e-Cidadania já permite, hoje, que um cidadão acompanhe uma audiência pública em tempo real e num único
Portal integrado. Isso permite que ao mesmo tempo
em que acompanha a transmissão da reunião feita
pela TV Senado, pode enviar sugestões ou perguntas
para o debate tanto por meio do Alô Senado como pelo
próprio Portal e-Cidadania, ou via twitter e facebook.
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Além disso, o cidadão pode sugerir uma idéia
legislativa que será submetida à análise da Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa com
vistas à possível transformação dessa idéia num projeto
de lei; ou propor um tema para debate em audiência
pública, como é o caso da proposta ora mencionada,
que será despachada para a Comissão de Assuntos
Sociais por ter alcançado mais de 10 mil apoiamentos
de cidadãos.
Esclareço aos Presidentes de Comissões e Relatores de Matérias, que também é possível oferecer
à sociedade, em consulta pública, por meio do Portal
e-Cidadania, os textos de projetos ou substitutivos sob
sua análise para colher sugestões destinadas a aprimorar a redação dos projetos em tramitação no Senado.
Estamos dotando os Presidentes de Comissões
e os Relatores de proposições das mais amplas possibilidades de enriquecimento das discussões legislativas com a utilização da tecnologia da informação.
Assim, o Senado demonstra que está, cada vez
mais, aberto e atento à sociedade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar ao Senador Ataídes, antes de começarmos a Ordem do Dia, que, para
apreciar o requerimento que V. Exª pede, na forma do
Regimento, nós teremos que, primeiro, apreciar um projeto, um requerimento, melhor dizendo, de adiamento
da votação, do Senador Armando Monteiro.
Por isso é prudente sempre – o Regimento manda
e o bom senso recomenda – que nós consultemos os
líderes partidários para fazermos a apreciação do requerimento na forma do Regimento do Senado Federal.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Perfeito, Excelência.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, figura na Ordem do Dia, como Item 8,
a Proposta de Emenda à Constituição de nº 115, de
2011. O primeiro signatário é o Senador Paulo Bauer. E
há um requerimento, subscrito pelo Senador Francisco
Dornelles, no sentido de que essa proposição seja novamente apreciada, seja reexaminada pela Comissão
de Constituição e Justiça. E digo também a V. Exª que
o autor, que o primeiro signatário da proposta está de
pleno acordo com o teor desse requerimento.
Então minha questão de ordem, Sr. Presidente,
é para pedir a V. Exª que proceda à leitura desse Item
8, para que nós possamos votar esse requerimento
e a matéria, assim, ser encaminhada à Comissão de
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Constituição e Justiça para reexame. É a PEC nº 115,
de medicamentos, de isenção de imposto a medicamentos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós ainda não começamos a Ordem
do Dia...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Porque, no momento oportuno, se V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... e fizemos a leitura de uma medida
provisória.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Isso. Exato.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Essa Proposta de Emenda à Constituição é...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É o Item 8, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... o Item 8 da pauta.
E há um requerimento do Senador Francisco
Dornelles, que V. Exª...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Requeiro a V. Exª que leia, que coloque em...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ... não em deliberação, porque ainda
não está no tempo para isso, mas que anuncie essa
matéria para que possamos, preliminarmente a ela,
votar o requerimento de reexame. E, nesse caso, então, a matéria sai da Ordem do Dia e vai para Comissão de Justiça.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Apenas para cumprir essa formalidade, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Será feito o encaminhamento que V. Exª
acaba de recomendar, Senador Aloysio.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente. Senador Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto, Líder da Minoria.
Com a palavra V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nada
tenho contra a votação do requerimento do Senador
Ataídes. Acho que todos nós, como Senadores, temos o dever e o direito de apresentar requerimentos
a serem votados.
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Por isso sou favorável a que se coloque em votação o requerimento do Senador Ataídes, como Líder
da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Lideranças, o Senador Mário Couto acabou de manifestar uma posição favorável à apreciação
do requerimento, como o pedido pelo Senador Ataídes.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a mim me
parece que, com relação à questão do requerimento
do Senador Dornelles, há um entendimento entre as
Lideranças. No entanto, com relação à questão do
Sistema S, o requerimento mencionado pelo nosso
Senador Mário Couto, não há um entendimento das
Lideranças.
Talvez fosse prudente tratarmos daquilo que já
tem entendimento. E há, Sr. Presidente, na Ordem do
Dia de hoje, 11 autoridades previstas de votação.
Como a pauta está trancada em função da leitura da medida provisória – a Ordem do Dia está com a
pauta trancada –, talvez fosse prudente que as Lideranças apoiassem V. Exª para que nós pudéssemos
fazer a votação das autoridades e, logo a seguir, os
requerimentos que não estivessem com a pauta trancada em função da medida provisória.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ataídes, antes de ouvirmos o
Senador Mário Couto, ele pede que V. Exª...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, veja: nós entendemos, Líder do Governo,
Senador Eduardo, que essa questão de Liderança,
acordo de Liderança, tem que ser por unanimidade.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Fora do microfone.) – Não há acordo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Permita-me. Poderia eu discordar do pedido de V. Exª,
e a pauta não seria votada, como V. Exª discordou do
meu pedido. Ou melhor, do pedido do Senador Ataídes.
Eu entendo que a democracia nos permite votar um requerimento de um Senador que pede para
ser votado. Apenas votar o requerimento do Senador,
não é, Líder?
Então, vamos acordar. Acordo! A própria palavra
está dizendo, é acordo. Se eu acordo com V. Exª para
que a gente possa fazer a pauta que V. Exª está pretendendo fazer, libere o seu acordo para votação do
requerimento do Senador.
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É uma democracia.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Fora do microfone.) – Não é nada... Apenas não há
entendimento, acordo, em tese, com relação...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Podemos colocar.
Senador Renan, em princípio, há um acordo para
se votar o requerimento do Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
agradeço a interveniência do nobre Senador Mário
Couto. Eu gostaria que estes requerimentos, que já
se encontram nesta Casa há mais de 60 dias – inclusive, há um há mais de 90 dias –, fossem colocados
em votação.
Com toda vênia ao nosso nobre Senador Eduardo
Braga, se ele quer negar a aprovação desse requerimento, é de seu livre arbítrio, apesar de que eu lamento,
porque requeiro aqui simplesmente informações sobre
remunerações dos dirigentes das Confederações do
Sistema S, Presidente.
Portanto, eu volto a solicitar e a ratificar o meu
pedido para que sejam colocados em votação esses
requerimentos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Só para tentar acertar com os Líderes
partidários um procedimento, nós poderemos votar o
requerimento a que se refere o Senador Ataídes logo
após a Ordem do Dia, Senador Mário.
Consulto os demais Líderes partidários (Pausa.)
Senador Fernando Collor.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Sem revisão do orador.) – Eu queria, com todo
respeito que tenho pelo Senador Ataídes, dizer que
essas entidades são entidades privadas, que não cabe
a elas fornecer o salário dos seus diretores.
Por isso, pelo maior respeito que tenho pelo Senador, eu sou contra a votação e a urgência do requerimento, como Líder do PP.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –Senador Ataídes.
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O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O meu respeito
pelo nobre Senador Dornelles é enorme, mas, Senador Dornelles, o senhor está enganado. Esse dinheiro a que o senhor se referiu como privado é dinheiro
público, é dinheiro do povo. Pode haver alguma parte
privada, mas 89% desse dinheiro é público.
O art. 70 da nossa Carta Maior, no parágrafo único, diz claramente que a dinheiro público tem que se
dar publicidade, tem que ser fiscalizado.
Portanto, eu volto a fazer o pedido, Sr. Presidente, que seja colocado em votação, mesmo que seja
negado. Eu gostaria que fosse colocado em votação e
não depois da Ordem do Dia, Presidente. É tão rápido.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Sr. Presidente, eu quero concordar, como sempre concordo, com o Senador Ataídes, que o recurso
não se está discutindo. As entidades são privadas. É
uma entidade privada. Não tem sentido o Senado pedir a remuneração de diretores de entidades privadas.
Não vamos discutir se o dinheiro é público ou não é. A
entidade é privada. Sendo uma entidade privada que
recebe algum dinheiro público, o que se pode fazer é
criticar porque não deveria receber, mas a entidade é
privada. Ela tem a mesma situação de qualquer empresa, e não cabe ao Senado pedir remuneração de
diretores de empresa privada.
Essa é minha posição. Por isso, não concordo
com o regime de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –
ORDEM DO DIA
Como houve entendimento dos Líderes partidários, antes de nós passarmos à apreciação das autoridades, nós vamos submeter o Item 8 da pauta:
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.
Há sobre a mesa um requerimento de adiamento
da discussão do Senador Francisco Dornelles.
É o seguinte o requerimento:
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REQUERIMENTO N° 582, DE 2013
Nos termos do inciso II do caput do art. 279 do
Regimento Interno do Senado Federal, combinado
com o inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, requeiro
o adiamento da discussão da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) nº 115, de 2011, que altera o inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, para vedar
a instituição de impostos sobre os medicamentos de
uso humano, para que a matéria seja reexaminada pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
Justificação
A PEC nº 115, de 2011, que contou com a assinatura do nobre senador Paulo Bauer na honrosa
condição de primeiro signatário, tem como propósito
vedar a instituição de impostos sobre medicamentos
de uso humano.
Trata-se, sem dúvida de objetivo em torno do qual
já se construiu razoável consenso, tanto que a matéria
logrou sumária aprovação na CCJ, desta Casa.
Seguramente, esse consenso pode ter sido balizado pela dura realidade com a qual se defronta o cidadão
brasileiro, em especial, o de menor poder aquisitivo,
no momento em que decide comprar medicamentos
essenciais à recuperação de sua saúde. Aliás, artigo
de autoria de Fernando G. Silveira, Rafael G. Osório e
Sérgio F. Piola, denominado OS GASTOS DAS FAMÍLIAS COM SAÚDE, bem relata essa situação, de cujo
Resumo se retira o texto a seguir, in verbis:
Nas famílias das pessoas que pertencem aos
90% mais pobres da população, a maior parte dos
dispêndios com saúde se dirige à compra de medicamentos. Quanto mais pobres são as famílias consideradas, maior é o peso, entendido como porcentagem
da renda familiar, representado pelos gastos com medicamentos, planos e com saúde em geral.
Outra perspectiva que deve ter sido levada em
conta pela CCJ ao aprovar a PEC dos Medicamentos
deve ter sido aquela estampada em pesquisa denominada GASTOS DAS FAMÍLIAS COM SAÚDE NO
BRASIL: EVOLUÇÃO E DEBATE SOBRE GASTO
CATASFRÓFICO, de Bernardo P. Diniz, Luciana M.
Servo, Sérgio F. Piola e Marcos Eirado, de onde se
extrai o seguinte texto, in verbis:
Um gasto não previsto com serviços de saúde
pode absorver parte significativa do orçamento
de uma família, levando-a a abrir mão de consumir outros serviços, vender ativos ou mesmo se endividar. Para algumas famílias, esse
evento não previsto pode inclusive implicar o
risco de torná-las pobres ou mesmo de uma
família pobre se tornar indigente. Ou seja, um
gasto catastrófico para essas famílias.
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Apesar de haver grande quantidade de trabalhos que analisam os gastos das famílias com
saúde, poucos procuraram discutir quão catastróficos são esses gastos no Brasil. A análise
dos dados para o Brasil aparece como parte
de uma análise envolvendo vários países no
estudo de Xu et al. Esse estudo, apesar de não
ser o primeiro a discutir gastos catastróficos,
tornou-se um dos mais conhecidos por sua
publicação no Lancet e pela colaboração de
autores que estiveram envolvidos em trabalhos
da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre o desempenho dos sistemas de saúde. O
trabalho analisa os gastos catastróficos em 59
países. Esses autores estimaram que 10,3%
das famílias brasileiras estariam incorrendo
em gasto catastrófico, contra, por exemplo,
5,8% das famílias argentinas ou 1,5% das
famílias mexicanas. De todos os países analisados, apenas o Vietnã teria um percentual
ligeiramente superior ao brasileiro (10,5%).
Os países europeus desenvolvidos apresentaram percentuais bem abaixo de 1%. Assim,
entre os países latino-americanos citados, o
Brasil é apresentado como aquele com maior
proporção de famílias com gasto catastrófico
em saúde (10,3%), isto é, os gastos diretos
do bolso com saúde são superiores a 40%
da capacidade de pagamento dessas famílias.
(sublinhei)
A compreensão dos membros da CCJ também
pode ter sido influenciada por estudo denominado DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS NOS GASTOS
E COMPROMETIMENTO DA RENDA COM MEDICAMENTOS NO SUL DO BRASIL, de Alexandra C. Boing,
Andréa D. Bertoldi e Karen G. Peres, onde se encontra
a seguinte afirmação, in verbis:
O gasto com medicamento representa a maior
parte dos gastos privados em saúde entre os
mais pobres e o peso dos medicamentos no
total dos gastos em saúde se dá de maneira
inversamente proporcional à renda, conforme
revisão de literatura em 54 países de baixa
renda. Similarmente, os medicamentos foram
os maiores responsáveis pelos gastos em
saúde no Brasil, atingindo cerca de 47% do
total do gasto. O comprometimento de renda
com gasto em medicamentos, especialmente
não programado, pode levar famílias a riscos
de saúde ainda maiores, como a redução da
compra de alimentos, e torná-las mais susceptíveis a problemas de saúde, ou, pela ordem
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econômica, tornar as famílias mais pobres ou
até mesmo indigentes.
(sublinhei)
Todavia, em que pese a existência dessa preocupante realidade, a discussão em torno da imunidade
de impostos para os medicamentos de uso humano
ganha especial importância neste momento em que
esta Casa se prepara para votar uma nova proposta
de divisão dos recursos do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal (FPE).
Assim, propõe-se que a PEC nº 155, de 2011, seja
objeto de reexame pela CCJ, para que o seu debate
possa levar em conta a nova realidade que deve advir
com a alteração dos critérios de distribuição do FPE.
Sala das Sessões, – Senador Franciso Dornelles
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento de adiamento da discussão permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o adiamento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agora, nós vamos votar as autoridades.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
PARECER Nº 463, DE 2013
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
463, de 2013, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que teve como Relator o
Senador Vital do Rêgo, sobre a Mensagem
nº 42, de 2013 (nº 210, de 2013, na origem),
através da qual a Presidência da República
submete à deliberação do Senado a escolha
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 Freitas de Britto.
Antes de qualquer coisa, nós queremos prorrogar,
de ofício, a sessão, pelo prazo necessário, para que
nós possamos esgotar a Ordem do Dia.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
As Srªs. e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Senador Vital do Rêgo, bem como o nosso Vice-Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
Senador Anibal, e, na condição também de Relator,
no caso do Senador Vital do Rêgo, pela audiência pública que realizamos, no dia de hoje, na Comissão de
Constituição e Justiça.
Diz o Senador Agripino, no seu quarto mandato de
Senador da República, que a audiência pública realizada no dia de hoje foi a mais longa audiência pública que
ele presenciou ao longo desses, praticamente, quatro
mandatos no Senado da República. Foram oito horas
de audiência pública, com a participação de mais de
vinte Senadores, que fizeram os seus questionamentos
e trouxeram a lume, à luz, para todos os telespectadores da TV Senado, todos os brasileiros que acompanharam, Presidente Sarney, essa longa e produtiva
audiência com o Dr. Luís Roberto Barroso, indicado
pela Presidenta Dilma e aprovado, pela esmagadora
maioria dos votos da CCJ, como o mais novo membro
indicado para o Supremo Tribunal Federal.
Eu quero cumprimentar a CCJ exatamente pelo
debate democrático, pela qualidade da audiência pública, e, ao mesmo tempo, quero cumprimentar a Presidenta Dilma pelo acerto da indicação. Ainda há pouco,
eu comentava com o Presidente Sarney a qualidade
e a forma tão especial com que o Dr. Luís Roberto
Barroso, o Dr. Barroso, conduziu as suas respostas
ao longo desta sabatina no dia de hoje, na CCJ. Ele
encantou todos os Senadores, na sua grande maioria.
Eu tenho certeza de que a repercussão e a expectativa positiva em torno do conhecimento jurídico,
do conhecimento constitucional do Dr. Barroso se
confirmaram, ao longo dessas oito horas de debate.
Portanto, cumprimento o candidato, o Dr. Barroso,
pela eficiente sabatina que produziu hoje para todos
que a acompanharam; cumprimento-o pela sua carreira como advogado público, como advogado do setor
privado, como advogado constitucionalista, perante o
Supremo Tribunal Federal. Ele defendeu, com clareza, as doutrinas que ele acredita corretas para serem
defendidas no Supremo Tribunal Federal, e, mais do
que isso, ele passou absoluta sinceridade e verdade
nas suas respostas.
Portanto, por tudo isso, cumprimento a Presidenta
pelo acerto na indicação; cumprimento o Dr. Barroso
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pela qualidade; cumprimento a CCJ pela eficiente sabatina realizada no dia de hoje, e agradeço a V. Exª,
para que possamos encaminhar, portanto, o voto “sim”
à indicação do Dr. Luís Roberto Barroso para ocupar
a mais nova cadeira de Ministro do Supremo Tribunal
Federal.
Por isso, recomendamos o voto “sim” à votação
do Dr. Luis Roberto Barroso.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira; em seguida,
Senador Wellington Dias.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente
Renan Calheiros, Srs. Senadores, eu queria também
fazer das palavras do Líder Eduardo Braga as palavras
do Líder do PMDB nesta Casa.
Sr. Presidente, eu fui Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e, durante dois anos, tivemos a
oportunidade de sabatinar várias autoridades naquela
Comissão da maior competência, todos que passaram
ali. Mas, hoje, o Senador Vital do Rêgo, que preside
aquela Comissão, o Senador Anibal Diniz, que presidiu a Comissão durante o dia de hoje, a Presidenta
Dilma, esta Casa e o Supremo Tribunal estão todos de
parabéns pela qualidade do indicado para ser Ministro
do Supremo Tribunal Federal.
Eu ouvia aqui a recomendação do Presidente
Sarney em relação também à qualidade dos livros
publicados pelo Dr. Luís Roberto Barroso, por todas
as posições que ele sempre ocupou e defendeu com
muita clareza, com muita clareza, com muita competência. Acho que, hoje, Sr. Presidente, a Comissão de
Constituição e Justiça viveu um dos seus melhores
momentos nessa sabatina de quase nove horas, feita pelos Senadores membros daquela Comissão, e o
nosso indicado, o Dr. Luís Roberto Barroso.
Portanto, é com orgulho, é com prazer, é com
respeito que convido a Bancada do PMDB a vir ao plenário votar pelo encaminhamento favorável ao nome
do Dr. Luís Roberto Barroso, pela qualificação que ele,
inclusive, vai ampliar ao Supremo Tribunal Federal.
Sr. Presidente, o encaminhamento do PMDB e
do Bloco da Maioria é favorável ao voto “sim” à indicação. E, daqui a pouco, pela vontade da maioria dos
Senadores desta Casa, ou, quem sabe, pela unanimidade, o Dr. Luís Roberto Barroso estará em condição
de ser nomeado pela Presidenta Dilma Ministro do
Supremo Tribunal.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero primeiro orientar, não só pelo Partido dos Trabalhadores, mas pelo Bloco de Apoio ao Governo, o
voto “sim”.
Da mesma forma, tive o privilégio de conhecer
há bastante tempo o Dr. Luís. Eu ainda era governador quando tive a possibilidade de lidar com o Dr.
Luís Roberto Barroso numa ação complexa sobre o
endividamento do Estado do Piauí, que resultou numa
negociação importante para o nosso Estado. Ali eu via
duas coisas: a coragem e a competência, depois a capacidade de trabalhar com segurança e boas teses.
Tivermos divergências. Por exemplo, na questão dos
royalties, tínhamos posições diferenciadas, mas soubemos separar as coisas. Aliás, nesse tema também,
no Supremo, como ele mesmo já anunciou, estará impedido de votar como advogado de uma das partes.
Quero aqui falar da importância neste momento,
no Brasil, de a gente ter alguém com qualidade, com
competência, com experiência, bem conceituado e,
principalmente, Sr. Presidente, com muita coragem.
Quero destacar aqui a forma como ele olha a relação
e a importância do Parlamento, a forma como valoriza
e dá importância para a democracia, aos eleitos, aos
políticos, enfim. Acho que tudo isso é importante para
a democracia.
Por essa razão, mais uma vez, a orientação é voto
“sim”, pela aprovação do nome do Dr. Luís Roberto
Barroso para membro do Supremo Tribunal Federal.
Está de parabéns a Presidenta Dilma pela escolha!
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, de fato, hoje, a Comissão de Constituição
e Justiça do Senado viveu um grande momento. Desde o anúncio da indicação do nome do Professor Luís
Roberto Barroso, advogado brilhante, para o Supremo Tribunal Federal, que todas as manifestações de
pessoas que conheço da comunidade jurídica foram
no sentido de que a Presidenta da República fez uma
excelente escolha.
Ontem, tive a oportunidade, por quase uma hora,
de recebê-lo, em meu gabinete, de conversar com ele
de forma profunda. Impressionaram-me a sua simpli-
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cidade, a sua inteligência, o seu conhecimento jurídico e a sua sinceridade. Todas essas qualidades foram
explicitadas, hoje, de forma muita clara durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, onde
os Senadores fizeram as mais diversas perguntas.
Ele, com muita objetividade, demonstrou seu amplo
conhecimento jurídico acerca de todos esses temas.
De modo que eu entendo que ganha o Supremo
Tribunal Federal, a Corte Maior do País, com mais um
membro extremamente qualificado e à altura dos enormes desafios que, certamente, deverão ser abordados
por aquela Corte Maior da Justiça.
Portanto, em nome do Partido Socialista Brasileiro, também encaminhamos favoravelmente a indicação
do Dr. Luís Roberto Barroso para Ministro do Supremo
Tribunal Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na condição de Senador pelo Rio de Janeiro,
eu quero cumprimentar a Presidenta Dilma Rousseff
por ter indicado um advogado do Rio de Janeiro, um
Procurador do Estado do Rio de Janeiro, o professor
da Universidade do Rio de Janeiro, por ter submetido
seu nome ao Senado Federal.
O Prof. Barroso honra a cultura jurídica do País,
honra o meu Estado. E eu quero, neste momento, reiterar os votos do Partido Progressista para a aprovação
do nome de Barroso para o Supremo Tribunal Federal.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero me associar ao Senador Francisco
Dornelles, que falou aqui em nome da Bancada do
Rio de Janeiro, para parabenizar a Presidenta Dilma
Rousseff. Foi a vitória do mérito. E, hoje, não fazendo
parte da CCJ – não sou membro da CCJ –, acompanhei a sabatina. Eu acho que tivemos um grande dia
neste Senado Federal.
Foi uma grande sabatina! De forma que eu quero, como Senador do Rio de Janeiro, parabenizar a
Presidenta Dilma Rousseff e o Senado Federal pela
escolha do Prof. Luís Roberto Barroso.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Presidente. Presidente. Pela ordem, Sr. Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.

JUNHO DE 2013

33562

Quinta-feira 06

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr.
Presidente.
Eu quero, na sequência aqui – primeiro falou o
Senador Dornelles, depois Lindbergh; agora sou o terceiro –, falar, representando o Estado do Rio de Janeiro.
Na linha dos que me antecederam, eu quero parabenizar a Presidenta Dilma Rousseff, quero parabenizar o doutor – e creio que, daqui a pouco, Ministro
do Supremo –, o Dr. Barroso.
Foi realmente uma escolha boa, e a sabatina
mostrou a qualidade do indicado. Durante essas horas todas que ocorreu a sabatina, não pude estar o
tempo todo presente, mas acompanhei o tempo todo,
seja pela televisão, seja pela rádio. E realmente me
senti contemplado pelas perguntas que foram feitas
pelos Senadores que participaram. Algumas perguntas, também, até semelhantes às que eu iria fazer. E
também me sinto contemplado pelas respostas que
foram dadas.
Por isso – eu disse isso ao Dr. Barroso –, o Rio de
Janeiro se sente contemplado por ter o seu advogado,
porque é um advogado do Estado, procurador do Estado, agora, Ministro do Supremo. E também não só o
Rio de Janeiro, mas o Brasil, porque ele será Ministro
do Supremo Tribunal Federal.
Então, parabenizo a escolha da Presidente e parabenizo também o candidato escolhido, Dr. Barroso.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Suplicy. Estou seguindo a ordem aqui. O Senador Aécio está devidamente inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero, primeiro, aqui assinalar a visita do Prefeito Ricardo Bocalon, de Itupeva, no interior de São Paulo,
na região de Jundiaí, que está aqui acompanhado do
Diretor do Jornal de Jundiaí, Tobias Muzaiel, assim
como dos seus secretários Ricardo Vicente, Juarez
Pereira e Cássio Gusson. É o prefeito que mais realizações fez nos primeiros cem dias de governo. Aqui
na Revista Prefeitos está devidamente homenageado.
Mas quero, também, neste dia, saudar o Senado Federal. Na verdade, feliz é o Brasil que tem uma
pessoa de extraordinária qualidade como o Dr. Luís
Roberto Barroso, que, desde as 10h30 até 30 minutos atrás, na mais longa arguição havida no Senado,
mas uma das de maior qualidade que eu próprio presenciei, desde que aqui estou, desde 1991. E ficamos
todos muito bem impressionados com o conhecimento
jurídico, o bom senso, o equilíbrio, as recomendações
do Dr. Luís Roberto Barroso, inclusive, para temas tão
importantes quanto os da reforma política, quanto as

1025

Junho de 2013

questões relativas às minorias e tantos outros pontos
que enriqueceram o nosso conhecimento.
Parabéns ao Senado Federal, à Comissão de
Constituição e Justiça, tão bem hoje presidida pelos
Senadores Vital do Rêgo e Anibal Diniz, que a maior
parte do tempo esteve à frente; Vital do Rêgo, como
relator de excepcional qualidade, para a qualidade
tão alta do indicado, felizmente, pela Presidenta Dilma Rousseff, a quem cumprimento também por sua
notável escolha.
Parabéns, Presidenta Dilma!
Parabéns, professor e agora, certamente, Ministro
do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso!
Fico feliz pelo resultado de tudo o que aconteceu no dia de hoje, 05 de junho de 2013, um dia de
homenagem ao meio ambiente, ao desenvolvimento
sustentável.
V. Exª, no Supremo Tribunal Federal, contribuirá
também para que o Brasil se torne um País com desenvolvimento sustentável, com a instituição de instrumentos de política econômica e social que leve o Brasil
a se tornar uma Nação efetivamente mais justa, como
pudemos aprender de suas lições, inclusive de sua
afinidade em defesa da Renda Básica de Cidadania,
do mínimo sustentável para todo e qualquer cidadão
brasileiro. Parabéns!
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente, Senador Renan (...)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aécio Neves e Senador Magno Malta.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
já tendo usado a tribuna os três ilustres representantes do Estado do Rio de Janeiro, eu já poderia estar
dispensado de trazer aqui minha homenagem, mas o
faço por dever de consciência.
Tenho sido – e acho que com razão – um crítico
contumaz de ações do Governo e de decisões tomadas pela Presidência da República em vários campos.
Faço-o não apenas pelo papel de oposicionista e presidente, hoje, do maior partido de oposição, mas por
convicção de que muitas coisas no Brasil vão mal, senão perceptíveis ainda hoje, claramente perceptíveis
no futuro, infelizmente, muito próximo.
Mas, com essa mesma clareza com que tenho
aqui exposto minhas convicções, eu venho hoje a esta
tribuna dizer que, desta vez, Sr. Presidente, acertou
a Presidente da República. O Professor Luís Roberto
Barroso preenche – e preenche com larga folga – todos os requisitos necessários a alguém que se dispõe
a ter um acento na Suprema Corte brasileira.
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Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, onde
tive o privilégio de estar praticamente durante todo o
dia, fiz algumas observações. Acho que o Senado da
República tem de aprimorar o processo de sabatinas,
que poderá constranger alguns, mas poderá também,
de alguma forma, homenagear outros como o Prof.
Luís Roberto.
Apresentei um projeto de resolução, Presidente
Renan, que propõe que as sabatinas se deem, a partir
de agora, em três momentos, inspirado na Constituição
norte-americana, que na verdade inspirou o processo
de escolha dos Ministros do Supremo no Brasil.
Num primeiro momento, a sociedade participaria
da sabatina, apresentando inclusive proposituras ao
sabatinado, fazendo indagações que julgue adequadas,
coordenada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que definiria quais as entidades aptas a participar daquele esforço.
Num segundo momento, todo o Senado, não apenas os membros da Comissão de Justiça, mas todo
o Senado teria oportunidade também de fazer suas
indagações, buscar os seus esclarecimentos.
Por fim, num terceiro momento, a Comissão de
Justiça ouviria o sabatinado e deliberaria.
Desta forma, nós estaríamos, sim, permitindo
que a sociedade brasileira conhecesse – e conhecesse em profundidade – a história, o perfil, a formação
intelectual e humanística daquele que terá, de forma
vitalícia, a oportunidade de interferir na vida de tantos brasileiros.
Portanto, ao trazer ao Plenário essa informação,
essa intenção de aprofundar esse debate, eu rendo
aqui, com muito orgulho, as minhas homenagens ao
Prof. Luís Roberto, que, tenho certeza, representará
os brasileiros, e não o Governo, no Supremo Tribunal
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Magno Malta. Em seguida, o
Senador Sérgio Petecão e o Senador José Agripino.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em função de a reunião da CCJ ter sido longa – eu
era o 20º na inscrição – ela foi suspensa, em razão do
horário da sessão, para depois ser retomada, e às 14
horas começou o grande evento aqui na Esplanada.
Um evento que, na minha visão, tem mais de 100 mil
pessoas; e, neste momento, ainda lá. Cem mil pessoas
de todo o País, lideranças de todo o País, para falar
de um país plural, cuja Constituição nos dá direito de
sermos a favor ou contra o que nós quisermos, porque
aqui pagamos impostos e vivemos numa democracia.
E para colocar aquilo que nós pensamos sobre esses
temas que têm sido jogados na sociedade, onde uma
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minoria grita muito alto e parece que a maioria concorda. E a maioria não concorda. A maioria resolveu vir
para a rua numa quarta-feira, para dizer às autoridades constituídas deste País que nós temos liberdade
e direitos neste País.
Por isso, quando a sessão voltou, eu já não estava. Mas eu me preparei, Sr. Presidente, para inquirir
o Dr. Barroso.
Eu divirjo das posições dele com relação ao aborto; aliás, não só eu, não; é a maioria absoluta da população brasileira! E por que questionar as razões pelas
quais ele é a favor do aborto? Porque ele vai para um
tribunal superior e, depois daquele tribunal, só tem
Deus. O bem e o mal da vida das pessoas são decididos ali. Se nós temos uma sociedade em que a maioria
absoluta, Senador Vital do Rêgo, não comunga com a
morte no ventre, ou seja, lá no ninho...
E tem uma coisa hilária que eu descobri, Senador Aloysio Nunes: de cada dez abortistas no Brasil,
nove são contra a redução da maioridade penal. Eles
acham que é certo assassinar no útero: “Aqui, pode”.
Mas depois faz dezoito anos, mata, estupra, sequestra
e diz: “Não, bote esse menininho no colo. Olhe, tome
conta dele. ‘Tadinho’, ele assaltou o banco, ele nem
sabia. Ele deu um tiro na cabeça desse empresário.
Esse velhinho com oitenta anos, aposentado, que ele
desmoralizou na porta do banco, e, coitado, ele não
sabia o que estava fazendo”.
Isso é uma piada de mau gosto.
Ele, neste momento, diz também que é contra
a redução e que, como ministro, não recomendará
porque é cláusula pétrea. Ora, há uma divergência
em quem conhece, em juristas brasileiros, que nós
podemos mudar, sim. Podemos mudar, sim, no Senado, eu penso até que na nova mudança do Código Penal.
Aliás, quero alertar V. Exª que a primeira proposta é minha, de 2003. Então, as outras têm que
ser apensadas à minha, de 2003, quando Liana Friedenbach foi morta em São Paulo, assassinada pelo
Champinha. Certo, Senador Aloysio Nunes? Ali eu
entrei pedindo a redução para 13 anos. Hoje, eu já
não acredito em faixa etária nenhuma porque o crime não trata com faixa etária. Qualquer cidadão que
cometer crime com natureza hedionda perca a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar
as penas da lei. Ponto. O crime não trata com faixa
etária. Por que nós vamos tratar?
Então, a primeira proposta é minha, Presidente.
Presidente Vital do Rêgo, todas as propostas têm que
ser anexadas à mais antiga, que é a minha, de 2003,
e o nome da PEC é PEC Liana Friedenbach.
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Eu ia inquiri-lo sobre o casamento homoafetivo,
que enfrenta a maioria absoluta das famílias e da sociedade brasileira. Deus constituiu homem e mulher.
Não existe gameta homossexual. Uma mulher não
fica grávida de um homossexualzinho. Ela fica grávida de um menino ou de uma menina, e a população
brasileira que é cristã acredita nos moldes de Deus:
macho e fêmea. Eu queria ouvi-lo, e gostei muito da
interferência do Senador Pedro Taques, porque ele
dizia: “Olha, eu me sinto impedido de fazer isso, de
responder”. Mas ele esqueceu que aqui ele não é
ministro ainda; ele estava sendo sabatinado, e quem
está sendo sabatinado é obrigado a responder. É
obrigado a responder.
Então, vivi aquele momento, ouvi tudo, queria fazer todos esses questionamentos, que não comungo
com as posições postas por ele. E, mais que isso, na
quarta-feira próxima passada, eu recebi um documento
no meu gabinete – achei que todo mundo tinha recebido –, que corre sob segredo de Justiça no STJ, que
era um processo dele na Lei Maria da Penha. Recebi
aquilo e fiquei impressionado, porque esse processo
estava lá sob segredo de Justiça e, quinta-feira passada, num período de cinco minutos, ele tramitou – em
cinco minutos, está lá o tempo, o horário, eu tenho os
documentos ali na minha mão. Em cinco minutos, o
que levaria cinco anos para tramitar para um cidadão
comum. Eu queria perguntar se isso é certo, se esse
tipo de milagre vale para todo mundo, e, ontem à noite, ele foi absolvido.
Eu não quero entrar no mérito disso, mas eu
queria ouvir, porque eu estou aqui para representar
o Brasil. Eu acho que foi açodado, como está sendo
açodado agora. Ele acabou de ser inquirido, não deu
tempo para ninguém remoer nada, pensar no que
ele falou, é tudo no “vamo ver”, vamos muito rápido,
como foi a absolvição dele ontem à noite. Ele podia
não dever nada, até porque a absolvição fala que ele
não deve, que foi uma coisa que... Foi uma denúncia
vazia, uma série de coisas falam lá. Ele foi absolvido.
Ponto. Mas eu acho que a Presidente tinha que saber disso. E esperar resolver lá primeiro para depois
fazer a indicação.
Eu sou da Base do Governo, respeito o Governo. E não há demérito nenhum em você ser governo.
Não tem demérito. Demérito é subserviência. E subserviente eu não sou.
Então, era preciso resolver isso primeiro. Fizeram
a toque de caixa ontem à noite, Senador Vital do Rêgo.
Se fosse este pobre aqui, ó, estava nas páginas dos
jornais, “lascado”. Ou qualquer outro tipo de mortal.
Eu queria perguntar isso. E faço questão, e na
responsabilidade do mandato que tenho com o Brasil,
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porque sou Senador do Brasil, de fazer esse registro
hoje aqui. A absolvição foi açodada. Mandei – se os
senhores não têm, eu vou mandar, para verem como
ocorreu na quinta-feira passada, em cinco minutos, a
tramitação: às 17h40, 17h43, 17h44, 17h50, rapidinho, mais rápido do que imediatamente. E ontem saiu
a absolvição. E os Srs. Senadores que glamorizam a
Lei Maria da Penha – e têm que glamorizar mesmo,
ela tem que ser melhorada, neste País mulher não tem
que ser violentada de jeito nenhum...
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... e
que respeitam a Lei Maria da Penha, e que a glamorizam e que fazem discurso, imaginem que a pessoa
que vamos aprovar agora ou não aprovar foi absolvida
ontem de um processo, e os senhores fizeram tantos
discursos aqui sem nem saber que ele estava respondendo a esse processo.
E ele também falou no processo, como advogado, porque está lá, está nos papéis. Eu achei que
todo mundo tinha recebido. Se ninguém recebeu, eu
vou dar até para que os senhores saibam e tomem
conhecimento.
Então, era isso que ia falar, mencionar esse evento. Evento que trata do direito de liberdade de expressão, e expressão religiosa e família tradicional, ou seja,
nos moldes de Deus, macho e fêmea. E não é evento
de evangélico, não: é evento plural de todas as confissões, inclusive de ateus, que imaginam a vida como
nós imaginamos, macho e fêmea.
Eu faço esse registro, parabenizando o Brasil
que veio e que continua ali na Esplanada. Sugiro aos
senhores que vão lá, que vão lá. Sugiro que subam ao
palco, ainda há milhares de pessoas lá, para dizerem:
“Olha, nós somos a favor da liberdade, independentemente da confissão de fé neste País.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Sérgio Petecão, com a palavra V. Exª.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente, como Líder do PSD nesta Casa, queria encaminhar
o voto “sim”.
Eu tive o prazer de participar da sabatina do Dr.
Luís Roberto Barroso e confesso que não o conhecia,
mas me deixou uma impressão muito positiva. Um homem altamente preparado, tranquilo. Dos 27 votos, ele
teve exatamente a maioria absoluta, teve 26 votos. Eu
até acho que esse voto contra foi de algum colega que
se equivocou e deu o voto contrário.
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Essa sabatina, que foi a sabatina mais longa que
já tivemos na Comissão de Constituição e Justiça, foi
uma sabatina que passou para todos os membros daquela Comissão uma segurança muito grande do Dr.
Luís Roberto Barroso.
Então, queria encaminhar o voto “sim” do PSD e
desejar toda a sorte ao Ministro Luís Roberto Barroso.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um registro, ainda que rapidamente, da mais longa sabatina de um indicado a uma
Corte superior de que eu tenha participado. Olhe que
eu já fui presidente da CCJ, tenho quatro mandatos
de Senador, e nunca tinha visto.
E eu tenho uma explicação, que ficou muito
clara nas perguntas, nos questionamentos dos 27
Senadores que inquiriram o indicado, Luís Roberto Barroso. Ficou claríssimo, Sr. Presidente, que as
perguntas pontuais ou de forma geral traduziram a
preocupação tópica de Senadores, mas traduziram,
mais do que isso, o humor do Senado em relação a
uma relação tensa com o Supremo Tribunal Federal.
Ficou claríssimo isso.
E o recado foi dado ao indicado, que vai chegar
na Casa, provavelmente vai chegar, porque a impressão que o indicado deixou ao Plenário da CCJ foi a
melhor possível. E eu digo com destemor: a melhor
das impressões entre todos aqueles de cuja sabatina
eu participei.
Agora, é preciso que ele chegue lá ao Supremo Tribunal Federal, colocando a preocupação dos
Senadores. Os Senadores não querem rixa com o
Supremo Tribunal Federal. Agora, exigem respeito às
suas prerrogativas. Eu inclusive particularizei a minha
preocupação com uma colocação clara, com a qual
ele concordou, mas deixando claríssima a minha preocupação e o meu incômodo.
E era preciso aproveitar aquela oportunidade. E
daí a audiência recorde na sabatina, de Senadores que
foram lá para testemunhar esse fato. Foram fazer suas
perguntas, alguns até encostando o futuro ministro no
canto da parede, mas deixando para ele o desconforto
da Casa com uma relação que tem que ser reparada,
tem que ser consertada.
E eu acho que o recado vai ser dado, porque o
Dr. Luís Roberto Barroso disse uma coisa que a mim
calou fundo, Senador Flexa Ribeiro. Ele disse o seguinte
– ele foi muito consistente nas respostas, ele foi muito sincero, ele foi muito sem salto alto, muito discreto,
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mas muito denso nas suas colocações; a certa altura
do seu depoimento, num dado momento, ele disse:
Eu sou um homem feliz onde eu vivo, com a
minha atividade, com a minha profissão. Eu
sou um advogado que gosta de advogar. Estou muito feliz onde estou. Eu não precisava
de mais nada para continuar um homem feliz.
Agora, a vida é feita de circunstâncias, e as
circunstâncias me levaram a, sem eu ter feito
força, sem eu ter pedido, sem ter usado trunfo
de espécie nenhuma, ter sido indicado para
ministro do Supremo Tribunal Federal. Vou
chegar lá com isenção, com independência
para fazer aquilo que a minha consciência recomenda que faça.
Como eu acho que ele deixou um perfil daqueles que julgo... Acho muito importante, Presidente Renan, quando você tem uma causa na qual você tem
interesse e essa causa chega ao juiz de quem você
faz o julgamento, esse é o juiz do bom direito. Eu não
preciso falar com ele, eu tenho de confiar, porque ele
é um homem justo. Foi isso o que me pareceu o Ministro Barroso.
De modo que, com essa manifestação, claro
que o voto é secreto, mas a minha manifestação é de
agrado com a indicação que está submetida ao Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª interpreta o sentimento da Casa.
Muito nos alegra ver a indicação do constitucionalista
Luís Roberto Barroso ao Supremo Tribunal Federal, um
jurista comprometido com uma visão modernizadora
do nosso sistema jurídico e da nossa jurisprudência
também.
Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tive oportunidade de acompanhar a maior parte
do depoimento e depois a sabatina do indicado para o
Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso. E eu
não poderia deixar de fazer este registro em meu nome,
em nome do meu Partido, que tem acompanhado o
debate em torno das indicações do Supremo Tribunal
Federal e das demais cortes de apelação, que são os
tribunais superiores do nosso País. Acho que é muito
importante fazermos este registro, sublinhando o que
os nossos colegas já afirmaram aqui.
Primeiro, trata-se da indicação de uma pessoa que
atua publicamente em questões difíceis, de polêmicas
abertas na sociedade brasileira, e que não teve receio
de reafirmar a sua posição. Isso é muito importante.
“Eu tenho uma opinião. Eu posso mudar de opinião.
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Mas eu tenho uma opinião. E esta minha opinião já é
conhecida. E eu não vou negar a minha opinião para
ser indicado ao Supremo Tribunal Federal.” Acho que
isso tem um valor muito importante.
O indicado tratou de temas difíceis na sua trajetória como advogado e foi vencedor no Supremo. São
poucos os advogados que têm a oportunidade de ter
uma questão ganha no Supremo Tribunal Federal. O
Luís Roberto Barroso esteve no Supremo Tribunal Federal por várias vezes, todas em questões polêmicas.
Em algumas delas, a sociedade aplaudia, embora tivesse uma grande divergência. Em outras, a sociedade
era levada a ter uma opinião contrária à sua posição.
Mesmo assim, ele saiu vitorioso.
Acho que esse é o primeiro valor muito importante:
ter posição, defender posição, não negar sua posição.
Então, é motivo de transparência nas suas ações e de
dignidade de formação de caráter.
O segundo aspecto que considero muito importante, ficou marcado na posição durante as mais de
oito horas de sabatina do Luís Roberto Barroso: é uma
pessoa que respondeu todas as questões com a tranquilidade de ter um domínio absoluto sobre os temas,
com aquela simplicidade e humildade de, na hora de
não ter uma resposta pronta e acabada, dizer: “Não sei”.
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Isso tem um valor muito grande também, muito significativo.
Portanto, Sr. Presidente, a sabatina me pareceu,
mesmo diante dos questionamentos mais duros, mas
difíceis, sobre os temas que estão em votação, se há
impedimento, se não há impedimento, se tem opinião
formada, tratou de todos eles, como se fosse um passeio entre aqueles que estão na Comissão de Justiça,
muitos professores, muitos que estão na academia, que
têm conhecimento. Então, ele dialogou com o Plenário da Comissão de Justiça. Acho que a sabatina se
deu nesses termos, de um diálogo franco, aberto, de
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quem tinha conhecimento: de um lado, quem estava
questionando; e de quem tinha muito conhecimento,
do outro lado, que estava a responder.
Considero importante fazer esse registro porque
nós ficamos tranquilos diante de um juiz que vai para
a Corte máxima constitucional com conhecimento,
capacidade, preparo e isenção total. Isso tem muito
valor para nós, do PCdoB. Mesmo o voto sendo secreto, é visível que há um sentimento, de grande parte
do Plenário, absolutamente favorável ao indicado pela
Excelentíssima Senhora Presidenta Dilma Rousseff.
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Portanto, Sr. Presidente, esse é o nosso depoimento
daquilo que nós assistimos no dia de hoje na Comissão de Justiça do Senado Federal.
Muito obrigado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, acho que já temos quórum, faz um tempo
que estamos em 65. Acho que já há quórum suficiente
para a apuração.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Só quero dizer a V. Exª que já votamos. Eu já votei, já
depositei o voto no nosso Ministro Luís Roberto Barroso. Já temos suficiente número de Senadores, vejo a
possibilidade e consulto V. Exª se é possível abrirmos
o painel e concretizarmos a votação da indicação do
Ministro Luís Roberto Barroso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Antonio Carlos Rodrigues.
(Pausa.)
Nós vamos encerrar a votação.
Eu consulto aos Srs. Senadores se já votaram e
se podemos encerrar a votação e proclamar o resultado. (Pausa.)
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 59 votos; NÃO, 06 votos.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do constitucionalista Luís Roberto Barroso para o Supremo Tribunal
Federal.
O Ministro Luis Roberto Barroso é um homem cujo
currículo e trajetória foram reconhecidos no universo
acadêmico brasileiro e internacional e que com certeza ajudará o Supremo a tomar decisões de sabedoria,
de inteligência, de equilíbrio e, quando necessário, de
tenacidade também.
O Dr. Luís Roberto Barroso sempre foi um advogado de grandes causas. Agora, a República, por
meio da Presidenta Dilma e deste Senado Federal, o
convoca para decidi-las.
Será feita a devida comunicação à Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo, pela ordem.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, depois
de o Plenário se manifestar, na condição de Relator
dessa matéria, quero agradecer ao Presidente Anibal
Diniz pela condução extraordinária dessa reunião;
agradecer a todos os nosso pares pela maravilhosa
acolhida ao nome incontestável do futuro Ministro Luís
Roberto Barroso. Ganha o Senado, mas, principalmente, ganha o Brasil e o Poder Judiciário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Vamos apreciar algumas autoridades.
Conselho Nacional de Justiça.
Item extrapauta:
PARECER Nº 361, DE 2013
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 361,
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, que teve como Relator o Senador
Inácio Arruda, sobre o Ofício nº S/7, de 2013
(nº 22/2013, na origem), do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo à apreciação do Senado a indicação
da Srª Gisela Gondin Ramos, para compor o
Conselho Nacional de Justiça, nos termos do
art. 103-B da Constituição Federal.
Discussão do parecer. (Pausa.)
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Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Orientação do voto “sim”.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
Sr. Presidente, enquanto aguardamos que os nossos colegas procedam à votação, eu gostaria de somar
aos meus pares que se manifestaram anteriormente
pela brilhante escolha da Presidenta Dilma, do nome do
Luís Roberto Barroso para Ministro do Supremo Tribunal Federal e dizer a este Plenário e ao povo brasileiro
que eu sou da área do Direito e tenho acompanhado
a sabatina dos últimos Ministros. Não estava na CCJ
quando o Ministro anterior sabatinado pelo Senado
passou por aqui, mas estava neste momento...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – ...
e vi com profundidade as respostas do Ministro Barroso, com serenidade, com coragem e com precisão.
Eu acho que nós vamos ter no Supremo Tribunal
Federal alguém que vai engrandecer a Nação brasileira e vai melhorar ainda mais aquele Tribunal, que é
o Tribunal da Nação brasileira, que é o Tribunal constitucional, que é o guardião da Constituição, que é a
nossa lei maior.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, só uma preocupação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
avalio que, considerando a característica da matéria,
poderíamos dar uma agilizada na votação.
Praticamente os Senadores estamos aqui presentes, votando. Eu creio que já temos aí 54 votantes. Nós
poderíamos dar uma acelerada. Minha preocupação é
com a queda do quórum.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 49; NÃO, 05.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome de Gisela Gondin
Ramos para o Conselho Nacional de Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
PARECER Nº 393, DE 2013
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 393,
de 2013, da Comissão de Assuntos Sociais,
que teve como Relatora a Senadora Lúcia
Vânia, sobre a Mensagem nº 14, de 2013 (nº
71/2013, na origem), pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação
do Senado Federal a indicação do Sr. Leandro
Reis Tavares para ser reconduzido ao cargo
de Diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza, pela ordem.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª,
com a coragem que lhe é assistida, tem feito mudanças profundas aqui no Senado Federal.
Há uma mudança que eu gostaria de sugerir a
V. Exª: essa campainha! Essa campainha fica ligada
o tempo todo, nos corredores, nos gabinetes. Se nós
pudéssemos estabelecer uma regra – ficaria ligada por
um tempo, o necessário para avisar – ou outro mecanismo – talvez uma mensagem de celular, uma ligação
dos Líderes partidários aos seus liderados –, isso...
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª, Senador
Sérgio Souza.
Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Sr.
Presidente, eu queria aproveitar a oportunidade para
saudar e cumprimentar todos os Srs. Senadores e as
Srªs Senadoras pela votação que, há poucos instantes, atribuíram à Drª Gisela Gondin Ramos, uma ilustre catarinense que, a partir de agora, vai integrar o
Conselho Nacional de Justiça.
Certamente, nós os Senadores de Santa Catarina – Senador Luiz Henrique da Silveira, Senador
Casildo Maldaner, apesar de ausente nesta sessão
por motivo de viagem – estamos aqui para externar o
nosso abraço, os nossos cumprimentos à Drª Gisela,
bem como a V. Exªs, que, sem dúvida, contarão com
uma grande representante do meu Estado no Conselho Nacional de Justiça.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Quero somar a minha palavra, a minha manifestação de pesar à Presidenta do Tribunal de Justiça
do nosso Estado, Desembargadora Fátima Bezerra
Maranhão, esposa do ex-Senador José Maranhão,
que perdeu o seu pai, o ex-Deputado Waldir Bezerra,
que eu tive a honra de conhecer e com quem convivi, ainda no tempo em que eu participava do MDB e,
posteriormente, do PMDB.
Portanto, associando-me ao Senador Vital do
Rêgo, transmito à família as condolências pelo falecimento do ex-Deputado Waldir Bezerra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação e proclamar
o resultado.
(Procede-se à apuração.),
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 38; NÃO, 6.
Uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome de Leandro Reis
Tavares para a ANS – Agência Nacional de Saúde.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Sr.
Presidente, para registrar o meu voto de acordo com
a orientação do meu Partido, o meu voto “sim” em Leandro Reis Tavares, para a ANS.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Para registrar o voto do Senador Sérgio Souza.
Senador José Agripino, com a palavra, V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, é só para alertar: o quórum está caindo
rapidamente. Caiu de quase 60 para 45, em 20 minutos. Então, podemos, insistindo com as votações, ter
a rejeição de nomes que estariam aqui...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós poderemos votar os Embaixadores,
que é maioria simples.
Por exemplo, temos três embaixadores: Embaixador na República Argelina Democrática e Popular;
Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel e Embaixador na República do Turcomenistão e República
Quirguiz.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos votar primeiro, pela ordem:
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 18, DE 2013
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 18 de 2013 (nº 93/2013, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Sr. 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.
Há sobre a mesa parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator
ad hoc: Senador Francisco Dornelles. (Parecer
nº 464, de 2013 – CRE.)
Discussão do parecer (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Suplicy.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Na última votação,
acho que a do Leandro Tavares... É isso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Foi.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Então, eu gostaria de registrar meu voto “sim”, Sr.
Presidente. Eu estava voltando rapidamente para o
plenário...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de
V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito aos
Srs. Senadores e às Srªs Senadoras que se encontram na Casa....
Nós estamos em processo de votação nominal
de autoridades.
Estamos, neste momento, votando o embaixador
para a República Argelina, e queria convidar os Srs.
Senadores e as Srªs Senadoras que se encontram na
Casa para virem ao plenário. Estamos em votação nominal. Existem outras votações nominais. Nós precisamos alcançar o quórum de 41 votantes nessa matéria.
Portanto, convido os Srs. Senadores e as Srªs
Senadoras que estão na Casa a comparecerem ao
plenário para que possamos dar continuidade à votação, no dia de hoje, de autoridades, de embaixadores,
de acordo com a Ordem do Dia e a pauta estabelecida por V. Exª.
Convido, mais uma vez, os Srs. Senadores e as
Senadoras para a votação nominal, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Consulto os Srs. Senadores se já podemos encerrar a votação e proclamar o resultado.
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.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero renovar, em nome do PMDB, a manifestação do Líder
Eduardo Braga.
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Nosso quórum está caindo. Há expressivas autoridades que precisam, efetivamente, da aprovação
do Senado. Precisamos atingir um quórum mínimo
para que V. Exª possa dar continuidade à votação de
diversas autoridades.
Ao mesmo tempo, eu queria registrar o lançamento do livro Discursos Íntimos, uma seleção de poesias
do intemporal Senador paraibano Humberto Lucena –
V. Exª o conheceu tão bem nas hostes do PMDB tanto
quanto outros companheiros –, prefaciado por José
Sarney, que está agora numa solenidade na Biblioteca, onde estão sendo distribuídos os exemplares. A
sua filha Iraê Lucena selecionou esses poemas, que
temos a ventura de receber. É mais uma obra deste intemporal Senador, que tão bem representou a Paraíba.
Eu gostaria de fazer esse registro. Estive lá, ao
lado do Senador Cássio Cunha Lima, representando
também o Senador Cícero Lucena, que se encontra
em viagem oficial a Cuba.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Encerra a votação, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB. Sem revisão do orador.) – Como tem virado hábito
nesta Casa sequenciar o Senador Vital, que sempre
está à frente, quero me somar a esta palavra de reverência à memória de Humberto Lucena, que o Senado conheceu de perto, porque por ele foi presidido
em duas oportunidades. Um homem íntegro, correto,
leal, muitas vezes incompreendido e injustiçado pela
sua luta sempre brava, destemida, corajosa, coerente
contra a ditadura.
Ao lado de tantos outros brasileiros, Humberto
Lucena ajudou a construir a democracia que vivemos
hoje, e, pela feliz iniciativa de sua filha, a Deputada
Estadual Irai Lucena, foi lançado, há poucos instantes,
na Biblioteca do Senado, com a presença comprometida, em decorrência da votação nominal em curso, um
livro de poesias, Discursos Íntimos, assim intitulada a
publicação, que revela um lado pouco conhecido do
Senador Humberto, que é exatamente a sua sensibi-
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lidade poética em transformar em palavras os seus
sentimentos humanistas.
E aproveito esta oportunidade, Sr. Presidente,
Renan Calheiros, para dirigir-me, de forma muito especial, a V. Exª. Em nome do povo da Paraíba, da nossa
representação do Estado e em reconhecimento a toda
a trajetória que Humberto teve como líder das oposições, como líder partidário nesta Casa e como Presidente dela por duas oportunidades, repito e insisto: o
Senado da República deve, ainda, a Humberto Lucena
uma homenagem, seja numa ala, seja em algum dos
seus espaços físicos, para registrar a passagem tão
marcante desse grande brasileiro, esse extraordinário
paraibano, que foi Humberto Lucena, a exemplo de
tantas outras justas homenagens já feitas, e eternizar
sua memória, como reconhecimento de uma trajetória
ilibada, correta, que ele construiu ao longo de praticamente meio século de vida pública.
Fica, portanto, em meu nome e tenho certeza de
que em nome do Senador Vital e do Senador Cícero,
que se encontra em missão oficial, em nome da família
e dos paraibanos, o apelo para que, com a sensibilidade de V. Exª, possamos encontrar uma forma de homenagear Humberto Lucena à altura de sua trajetória.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos isso, Senador Cássio Cunha
Lima, com muita satisfação.
V. Exª, a exemplo do Senador Vital do Rêgo, ao
homenagear o Senador Humberto Lucena, interpreta
o sentimento do Senado Federal.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o
resultado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Fora
do microfone.) – Senador Renan, ainda não.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.
Consulto os Srs. Senadores se todos já votaram
e se podemos encerrar a votação. (Pausa.)
Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 44; NÃO, 06.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador
Eduardo Botelho Barbosa, para a República Argelina,
Embaixador do Brasil junto à República Argelina Democrática e Popular.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 19, DE 2013
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 19 de 2013 (nº 94/2013, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado a
indicação do Sr. 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.
Há sobre a mesa parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator:
Senador Francisco Dornelles. (Parecer nº 465,
de 2013 – CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, 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 Renan,
registro, com pesar, o falecimento de uma funcionária
aposentada, um ícone da administração de pessoal do
Senado, a Srª Maria do Carmo Rondon Ribeiro Saraiva,
mais conhecida como D. Maria Rondon. Ela aposentou-se após 40 anos de serviços prestados ao Senado
Federal, dos quais 26 como diretora de pessoal aqui
em Brasília, desde a mudança da Capital em 1960.
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O cumprimento do dever de D. Maria Rondon
sempre esteve à frente de seus propósitos na administração pública. Ao longo dos 40 anos, como disse,
desde 7 de janeiro de 1946 até 28 de fevereiro de 1986,
quando se aposentou, que prestou à instituição, teve
como objetivo maior da sua carreira preparar o funcionalismo para trabalhar com amor e distinção, submetendo ao aprendizado cada vez mais aperfeiçoado
sobre o funcionamento da máquina pública, dando o
melhor de si como exemplo.
Então, quero, aqui, registrar, com pesar, o falecimento da Srª Maria Rondon, que, como eu disse, por
26 anos, foi diretora de pessoal, em Brasília, fazendo
a transição do Senado do Rio de Janeiro para Brasília.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também
quero me associar ao Senador Flexa Ribeiro e manifestar os meus sentimentos a toda a família da D. Maria
Rondon, que, pelo que eu soube agora, veio a falecer.
Eu, como V. Exª sabe, sou servidor do Senado
Federal. E quando ingressei aqui trabalhei com D. Maria Rondon, que foi minha primeira chefe e de quem
tenho boas recordações.
Quero, neste momento, me associar aos sentimentos a toda a família.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós nos associamos às manifestações
do Senador Flexa Ribeiro e do Senador Rodrigo Rollemberg.
Realmente, trata-se de uma servidora exemplar
e que honrou durante muito tempo o Senado Federal.
Vamos proclamar o resultado e encerrar a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 45; NÃO, 4.
Uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome de Henrique
Sardinha Pinto para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto ao Estado de Israel.
Será feita a devida comunicação à Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ainda temos três votações de embaixadores.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 20, DE 2013
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 20 de 2013 (nº 95/2013, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Sr. Demétrio Bueno Carvalho,
Ministro de Segunda Classe da Carreira de
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República do Cazaquistão ,
e, cumulativamente, junto à República do Turcomenistão e à República Quirguiz.
Há sobre a mesa parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator
ad hoc: Senador Francisco Dornelles. (Parecer
nº 466, de 2013 – CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
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, Senador Renan
Calheiros, queria só comunicar a V. Exª que nas votações anteriores – me parece que foram quatro – eu não
estive presente, por motivo de voo, o aeroporto estava
fechado e só consegui desembarcar agora. Estou fazendo aqui o registro da minha possibilidade de votar
se aqui estivesse, portanto justificando o meu voto.
Quero aproveitar, Sr. Presidente, para dizer a V.
Exª que hoje também foi um dia muito especial. V. Exª
ajudou bastante a nossa Bancada no Senado – eu, a
Senadora Lídice e o Senador João Durval. Até brinquei
com o pessoal dizendo que acabei não conseguindo
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chegar para o ato. Às vezes vamos para o esforço,
mas não conseguimos chegar à festa, meu caro Vital.
Quero agradecer, inclusive, a todos os Senadores
o apoio. V. Exª foi extremamente diligente para que a
matéria pudesse ser votada. Refiro-me às duas universidades: a Universidade Federal do Oeste Baiano
e a Universidade Federal do Sul e do Extremo Sul da
Bahia. Era por isso que queríamos a urgência, para
termos a possibilidade da sanção. Efetivamente, o trabalho das equipes da Universidade Federal da Bahia,
que têm a tarefa de promover todo tipo desenvolvimento, preparação para que, quem sabe, talvez, em 2014,
essas regiões já possam ter não só oferta de vagas
para o ensino superior federal, como também o efetivo
funcionamento da universidade.
Portanto, agradeço, mais uma vez, a colaboração de todos os parceiros, até porque também aprovamos – o Senador Flexa e o Senador Inácio também
vibraram muito – as duas universidades. O meu amigo
Pimentel aqui, com a Universidade do Ceará, assim
como o Eunício, também, e os outros dois Senadores
do Pará, todos foram unânimes em aprovar essa importante matéria.
É por isso, Senador Vital do Rêgo, que eu não
tive a oportunidade de votar pela manhã lá na sabatina, nem de participar da sabatina lá na Comissão de
Constituição e Justiça.
E aguardamos, ansiosamente, o dia de amanhã,
quando nós teremos a promulgação da emenda constitucional que trata da criação dos tribunais federais.
Portanto, essa foi uma semana extremamente
proveitosa e, ao mesmo tempo, abriu caminho para
outros horizontes em nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos as manifestações de V. Exª.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Sem revisão do orador.) – Eu só queria parabenizar o evento
que está acontecendo em praça pública.
Ao mesmo tempo, eu fiquei indignado com o que
a Polícia Militar estava fazendo com as famílias que
saíram dos quatro cantos – não só de Brasília, mas do
Brasil afora – para esse evento em defesa da família.
A polícia multou todos os carros que estavam no evento, nos arredores; mesmo dentro dos cones, todos os
carros foram multados.
Quando a gente vê aqui, na praça, uma festa de
bebedeira, cachaçada, não vê acontecer o que aconteceu hoje. Infelizmente o Governador do Distrito Fe-
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deral faltou, acima de tudo, com essas pessoas que
vieram aqui defender a família.
O Senador Magno Malta usou a palavra agora há
pouquinho aqui. Estava usando a palavra quando eu fui
lá, porque eu queria falar sobre isso lá, publicamente.
Eu fiquei triste. Saí de lá chateado, como governador
que fui do Estado de Rondônia.
Nós políticos temos que fortalecer todo evento
público religioso e dar condições para que ele aconteça. Em vez disso, assistimos à polícia multando todos
os veículos que estavam em cima da grama e os que
estavam na pista lateral. Infelizmente eu vejo com tristeza, porque eles deviam estar ajudando a defender a
família, e não fazendo o que estão fazendo.
Tudo bem, a notificação é para isso, mas que fizessem também em outros eventos que vi acontecer.
E eu não vi, de maneira nenhuma, eles usarem os
talões de multa para poder repreender os outros. Na
verdade, esse é um evento forte, que veio ao encontro
da necessidade que o Brasil tem; é o suporte e o alicerce à família de todos nós. Eu o estou defendendo e
é por isso que vejo com tristeza o que a Polícia Militar
do Distrito Federal fez.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan,
votamos hoje várias indicações aqui de membros do
Conselho Nacional de Justiça, de embaixadores, de
Ministro para o Supremo Tribunal Federal. Entretanto,
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aqui já foi sabatinado na Comissão de Constituição e
Justiça o nome do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, que,
lamentavelmente, não foi colocado em apreciação.
Eu solicitaria a V. Exª que colocasse em votação
também o nome do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho,
nosso conterrâneo de Mato Grosso, que tivemos a
honra e o privilégio de ter como indicação do Conselho.
Faço esse apelo a V. Exª: se possível, coloque também
em votação o nome do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós colocaremos com muita satisfação.
A ponderação que foi feita é porque essa votação
requer maioria absoluta e, como o quórum está baixo,
talvez não seja prudente nós submetermos o nome do
Sr. Marcelo Ferra de Carvalho para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, mas faremos isso
na primeira oportunidade, Senador Jayme Campos,
como pede V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Imagino que, se tivermos a Ordem do Dia amanhã, se
for possível, V. Exª atenda a esse nosso pleito, tanto
meu como do Senador Pedro Taques também.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos isso com muita satisfação, a
pedido de V. Exª e do Senador Pedro Taques.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 44; NÃO, 04.
Uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador
Demétrio Bueno Carvalho para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Cazaquistão.
Será feita a devida comunicação à Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 26, DE 2013
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 26, de 2013 (nº 129/2013, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Sr. 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 ao Reino da Dinamarca, e, cumulativamente, junto
à República da Lituânia.
Há sobre a mesa parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator:
Senador Francisco Dornelles. (Parecer nº 467,
de 2013 – CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero Jucá, pela ordem,
concedo a palavra a V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria que constasse o meu voto “sim” nas votações
anteriores. Eu estava em uma reunião fora e, portanto,
gostaria de registrar. Já votei para o Ministro do Supremo, depois tive que me ausentar e estou retornando,
novamente, para continuar a votar, e gostaria que, nas
votações anteriores, constasse meu voto “sim”, apesar
de a votação ser secreta, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de
V. Exª.
Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Da mesma forma, com exceção da votação do Ministro Luís
Barroso, que registrei aqui, e antecipo, favorável ao
Ministro. Eu estava na mesma reunião que o Senador
Romero Jucá, discutindo com o Palácio do Planalto sobre a votação da Proposta de Emenda à Constituição
nº 111, que interessa aos servidores dos ex-Territórios
de Roraima e do Amapá.
Então, peço que seja registrada a justificativa
nas votações em que estive ausente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de
V. Exª.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o
resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 46; NÃO, 04.
Uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador
Marcus Camacho de Vincenzi para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Dinamarca...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... e cumulativamente junto à República da Lituânia.
Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Por uma falha minha, eu deixei de votar. Gostaria que
meu voto fosse registrado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de
V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Última votação nominal.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 27, DE 2013
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 27, de 2013 (nº 130/2013, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Sr. 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.
Há sobre a mesa parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator
ad hoc: Senador Cyro Miranda. (Parecer nº
468, de 2013 – CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Em votação.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
Senador Benedito de Lira.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente. Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, para fazer também
um registro. Faleceu, na semana passada, um grande
professor aqui da Universidade de Brasília, um grande
homem público, que se dedicou intensamente ao de-
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bate da Assembleia Nacional Constituinte e, depois,
aos grandes temas nacionais, sobretudo a questão da
energia, a questão do petróleo, do gás, dos biocombustíveis, da produção hidroelétrica, quer dizer, todas as
fontes de energia. Trata-se do Prof. Bautista Vidal, uma
personalidade da vida política do nosso País, que percorreu todos os Estados, que discutiu, que se envolveu,
de forma ardorosa, nesse tema do desenvolvimento do
Brasil, da soberania, da independência do País, em todos os setores, dando grande contribuição ao processo
político que resultou, ao final, na eleição em 2002 do
nosso Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Então, eu quero fazer esse registro, no meu nome,
no nome do meu Partido, da nossa militância parlamentar e acadêmica, que teve assim tanta afeição pelo
nosso ilustre Prof. Bautista Vidal.
Ele era um homem muito ligado à questão do etanol no Brasil. Ele teve, digamos assim, na matriz que
discutiu e que, ao final, levou à elaboração do primeiro
grande programa de combustível à álcool em nosso
País, o Pró-Álcool, aquele grande programa teve ali
o Bautista como um grande incentivador, um grande
mestre para poder conquistar a Academia, conquistar
o Parlamento e garantir que esse processo pudesse
se desenvolver no nosso Brasil.
Trata-se, portanto, de uma figura pública que merece o reconhecimento fortíssimo do Congresso Nacional. O Senador Requião fez referência à personalidade
do Bautista. A Senadora Lídice da Mata também, que
acompanhou o Bautista, sabe deste trabalho.
E nós registraríamos, Sr. Presidente, que esta
Casa, o Senado, as comissões temáticas que lidam
com energia, em associação com a Câmara, talvez
devesse fazer uma grande homenagem ao Prof. Bautista, entretanto, não numa solenidade, como nos fez
referência o Senador Requião, não numa sessão solene, que ele não desejaria, mas, num grande debate
sobre o seu projeto, sobre o programa de energia desenvolvido no Brasil.
Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer esse
registro em meu nome, em nome do Partido Comunista do Brasil, a todo o empenho, à devoção, ao esforço
sobre-humano desenvolvido pelo nosso querido Prof.
Bautista Vidal, que nos deixou mas, mais do que sair
desse meio entre nós, ele deixa marcada a história da
sua passagem no cenário político nacional, sobretudo
no debate de desenvolvimento do nosso País.
Então, queria fazer esse registro e propor a V.
Exª que encaminhe à família os nossos mais sinceros
votos de pesar pelo desaparecimento desse ilustre
brasileiro que honrou a Academia com sua presença,
por um destacado trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Magno Malta e, em seguida,
o Senador Cristovam Buarque.
Esta é a última votação. Os Srs. Senadores e
Senadoras estão liberados.
Com a palavra V. Exª, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente, eu gostaria de fazer três registros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E, sem interromper V. Exª, o Senador
Pedro Taques é o primeiro orador inscrito logo após a
Ordem do Dia.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, três registros importantes eu quero fazer. O primeiro deles é que, no
próximo final de semana, no sábado, a Itatiaia, uma
indústria consistente de Ubá, Minas Gerais, pioneira e
respeitada no ramo de móveis, armários de cozinha,
há pouco mais de meio século, empresa pertencente a
uma família de Ubá, cresceu no Brasil... Se toda dona
de casa nunca teve um armário de cozinha Itatiaia,
mas, pelo menos, sonhou e quis ter.
A Itatiaia fez um empreendimento ousado, Sr.
Presidente. Foi para o Espírito Santo, abriu uma nova
fábrica, na região de Sooretama. Construiu uma grande fábrica no Espírito Santo, na cidade de Sooretama,
uma pequena cidade entre Linhares e São Mateus.
E aqui eu quero louvar a iniciativa da Prefeita Jô.
Era Prefeita, dinâmica, trabalhando muito, e conseguiu levar a Itatiaia para lá, criou todas as condições.
E ela precisa ser honrada nesse processo, visto que a
Prefeita Jô, que envidou todos os esforços para gerar
emprego naquela região, já não é mais a Prefeita. O
Prefeito é o Sr. Ismael, que esteve na solenidade, que
não deixa de ter os seus méritos.
Mas chega ali uma massa salarial agora, porque
são dezenas de empregos numa grande empresa que
foi ali construir geladeira, fogão, micro-ondas. E, com
esse novo projeto Minha Casa Minha Vida, que envolve eletrodomésticos no financiamento, certamente
essa empresa vai crescer. E nós desejamos isso ao
Dr. Victor, diretor presidente da empresa, que representa seus irmãos e familiares. À sua irmã, que esteve
lá na inauguração da fábrica, nós desejamos sucesso.
E que a fábrica cresça e gere mais dignidade e mais
emprego para o nosso povo.
O segundo registro que faço, Sr. Presidente, é com
relação à CPI do Erro Médico, da negação dos direitos
humanos na saúde, tanto entidades públicas quanto
privadas. O Senado já votou, os partidos já fizeram a
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indicação, e eu não vejo, a sociedade brasileira não vê
mais razão para não instalarmos essa CPI.
Então, eu conclamo V. Exª.
Esta Casa já passou por um processo em que foi
obrigada a instalar a CPI dos Bingos, da qual fui autor,
a mando do Supremo. E nós não temos necessidade de
fazer isso. A CPI foi votada, foi indicada, partidos tiraram
nomes, colocaram nomes, mas é preciso entender que
não há como voltar atrás. E essa é uma necessidade
da sociedade. É um clamor da sociedade brasileira
que nós façamos, e façamos com muita urgência, Sr.
Presidente, a instalação da CPI do Erro Médico.
O Senador Humberto Costa foi indicado relator,
fez um cronograma de trabalho, sentou-se comigo, e
estou vendo tudo inviabilizado.
O Senador Wellington, que tem todo o meu respeito, Líder do PT, me pediu uma semana, duas semanas, que ia movimentar os nomes; e uma semana
e duas semanas, eu já estou sentindo que tem sido
uma brincadeira comigo e com aqueles que aprovaram, que foi o Plenário desta Casa.
Por isso, chamo a atenção. A partir de hoje, eu
começo a falar todos os dias desse assunto, da instalação da CPI, porque estou me sentindo desrespeitado, porque é um direito, está no Regimento Interno,
tem assinaturas, foi lido, foi constituída e agora precisa
funcionar para defender os interesses de quem tem os
seus interesses violados e que precisam ser respeitados, Sr. Presidente.
Faço esse registro, aliás, dois registros que faço,
que são muito importantes e peço a V. Exª que faça
efetivar, espero que V. Exª tenha escutado o que falei
a respeito da instalação da CPI, V. Exª que acabou de
assumir a Presidência, é um clamor da sociedade brasileira. A CPI existe, não tem como dissolvê-la, para
que não haja necessidade de que eu vá ao Supremo
e diga: faça uma interferência no Senado, como foi
feito na CPI dos Bingos, e ponha para funcionar alguma coisa que é do interesse da sociedade brasileira.
Não vejo qualquer necessidade de que nós tomemos
esse tipo de atitude.
Foi enterrado ontem, Sr. Presidente, o Pastor
Sóstenes, um ícone, um pastor, um homem de Deus,
pastor da Assembleia de Deus em Brasília, que subitamente faleceu e foi sepultado ontem às 17 horas.
Eu queria aqui me congratular com o povo de
Brasília, com os evangélicos de Brasília, com o passamento do Pastor Sóstenes.
Quero me congratular também com os milhares
de líderes que vieram do Brasil inteiro, inclusive do Estado de V. Exª, tinha centenas de líderes aqui, do Brasil
inteiro. Na minha visão, mais de 100 mil pessoas, eu
que conheço movimentação de povo, aqui na Praça
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dos Três Poderes, para uma manifestação pacífica, mas
mostrando à sociedade brasileira que o povo acordou
e conhece os seus direitos e sabe da pluralidade dos
diretos que lhe são devidos por conta da democracia,
uma Constituição que nos permite ser contra ou a favor de qualquer coisa neste País.
Quero felicitar mais uma vez o Pastor Silas Malafaia. Não era um evento de uma Igreja, não foi o
evento de uma denominação, não foi evento de evangélicos ou de católicos ou de espíritas. Foram milhares
de pessoas, que ainda estão lá, milhares de pessoas
reunidas, de todas as confissões de fé, inclusive ateus,
que acreditam na vida e querem defender os princípios
da vida, e ali se juntaram numa manifestação pacífica,
maravilhosa.
O Governador Agnelo não terá nenhum problema na limpeza do local, porque lá não vai ficar papel
de cocaína, não vai ficar bagana de maconha, não
vai ficar guimba de cigarro nem lata de cerveja, e não
houve nenhuma ocorrência policial. E esse povo ainda
é discriminado.
Ai deste País se não fosse a Igreja.
Durante o discurso do Sr. Magno Malta, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Eu peço licença ao Senador Ataídes, antes
de conceder a palavra, pela ordem, para abrir o painel de votação.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Presidente, eu havia pedido pela ordem. Pode ser?
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É muito rápido.
É só para me solidarizar também com o falecimento
do Bautista Vidal, esse grande nome do pensamento brasileiro, que teve coragem de enfrentar, contra a
corrente do pensamento tradicional, e que foi um dos
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mais importantes pais do mais importante programa
brasileiro, que foi o Proálcool.
Bautista Vidal era filiado ao PDT e deixa um
grande vazio no pensamento do Brasil inteiro. Eu,
portanto, me solidarizo com as palavras do Senador
Inácio Arruda.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – V.
Exª permite um aparte, Senador Cristovam Buarque?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Só para fechar.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Foi pela ordem, Senador Eduardo Suplicy. Foi
um pedido pela ordem. Está com a palavra o Senador.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– E também na linha do que falou o Senador Magno,
minha solidariedade e meus pêsames à família do Pastor Sóstenes, que era uma grande, grande liderança
aqui no Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, o Senador Ataídes Oliveira também.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Permita-me...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Permite apenas solidarizar-me
também no pesar pelo falecimento do grande cientista Bautista Vidal, juntamente com os Senadores Requião, Inácio Arruda, Cristovam Buarque, pois tantas
vezes ele aqui nos procurou falando de como seria
importante o desenvolvimento sustentável, as fontes
de energia mais adequadas para o Brasil. Ele nos deu
uma extraordinária colaboração, portanto eu aqui também registro o meu sentimento de pesar, também em
nome do Partido dos Trabalhadores, Sr. Presidente, a
toda a família do cientista Bautista Vidal.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Muito bem, Senador Suplicy.
Vamos abrir o painel de votação, apurar a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Houve 46 SIM; 05 NÃO.
Houve 01 abstenção.
Total de votantes: 52.
Aprovada a indicação do Dr. André Luiz Azevedo
para a Embaixada da Libéria.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com essa votação, encerramos a Ordem do Dia.
São as seguintes as demais 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,
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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.
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,
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com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
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.
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9
REQUERIMENTO Nº 449, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
449, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 259, de 2007; e 439, de 2012,
por regularem matéria correlata (proibição de
sacolas plásticas no comércio).
10
REQUERIMENTO Nº 463, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 463, de 2013, do Senador Eduardo Braga,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 228, de 2011 – Complementar, além
da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (concessão da aposentadoria
especial ao trabalhador da construção civil).
11
REQUERIMENTO Nº 470, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
470, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 561, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(manutenção do contrato de trabalho em caso
que especifica).
12
REQUERIMENTO Nº 471, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
471, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 12, de 2011, dos Projetos de Lei
do Senado nºs 467, de 2003; 300, de 2004; 74,
94, 105, 147, 292, 365, 447, 470, 681, de 2007;
135, 138, 364, 465, de 2008; 46, 242, 568, de
2009; 18, 81, 158, de 2010; 76, 98, 354, 569,
de 2011; e 128 de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (dedução da base de cálculo do Imposto de Renda com medicamentos).
13
REQUERIMENTO Nº 472, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 472, de 2013, do Senador Ciro Nogueira,
solicitando a tramitação conjunta dos Proje-
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tos de Lei do Senado nºs 12 e 523, de 2011,
por regularem matéria correlata (dedução da
base de cálculo do Imposto de Renda com
medicamentos).
14
REQUERIMENTO Nº 478, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 479, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga, Valdir Raupp e Wellington Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
91, de 2010, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (renúncia à aposentadoria).
15
REQUERIMENTO Nº 479, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 479, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga, Valdir Raupp e Wellington Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
91, de 2010, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos, respectivamente (renúncia à aposentadoria).
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
para registrar o meu voto favorável, obviamente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Ata registrará o voto de V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª já havia feito
o registro das votações anteriores, mas quero também,
só para aproveitar, como não foi possível chegar em
Brasília a tempo de participar – estava conversando
com o Senador Magno Malta – tanto da marcha feita
aqui em Brasília por diversas lideranças evangélicas
do país inteiro, ao mesmo tempo me solidarizar com
a família do Pastor Sóstenes, da Assembleia de Deus
aqui de Brasília... Dizer, inclusive, que a Assembleia
de Deus perde um grande quadro, mas essa é uma
das virtudes da Assembleia de Deus. Refiro-me à formação de quadros. Quis Deus que o Pastor Sóstenes
nos deixasse hoje para o convívio em outro espaço, um
lugar muito melhor do que o nosso. Mas a Assembleia
de Deus continua firme e forte com os quadros que
ela vem cada vez mais colocando na sociedade, com
seu trabalho, sua dedicação, principalmente mirando
a palavra, o Evangelho.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem,
sem revisão do orador) – Só para saber, pela ordem
de inscrição, como eu me encontro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/
PMDB – RR) – Senador Paulo Paim, pela ordem de
inscrição, Senador Flexa Ribeiro, Senador Paulo
Bauer, Senadora Ana Amélia, Senador Fernando
Collor e Senador Paulo Paim. Pela ordem, V. Exª é
o próximo porque, dessa ordem, é o que está presente neste momento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Há sobre a mesa Requerimento nº 580, de
2013, do Senador João Ribeiro, por meio do qual solicita, nos termos do art. 42 do Regimento Interno do
Senado, prorrogação de licença para tratamento de
saúde de 9 de junho até 7 de agosto de 2013.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.(Pausa)
Aprovado.
Tendo em vista a aprovação do requerimento
de prorrogação da licença para tratamento de saúde do Senador João Ribeiro, o Senador Ataídes
Oliveira, suplente de S. Exª, continua no exercício
do mandato.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem de inscrição, convido para usar
da palavra o Senador Paulo Paim, pelo prazo de 20
minutos.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem o Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem, sem revisão do orador) – O Senador Paim é o
Relator do PL nº 122.
Li na imprensa – até falei com o Senador Renan
– que há uma fala do Presidente dizendo que trará ao
plenário o PL nº 122 para votar.
Não trará. Isso é um atropelo ao Regimento Interno e um desrespeito às lideranças que discutem um
tema tão importante, tão emblemático, tão controvertido
e complicado para o país.
Nós não temos a criminalização da palavra homofobia. Como o Senador Paim vai fazer um texto sobre
homofobia se o Código Penal ainda não tipificou esse
crime? Se é para fazer um texto sobre tolerância – eu
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estava falando com o Senador Pinheiro –, vamos fazer
um texto sobre tolerância, porque não devemos nada a
ninguém, nem ninguém nos deve, a não ser o respeito, a não ser a tolerância. O que não vamos construir
é um texto que cria uma casta especial no País! Que
tenha leis especiais para tratar com eles!
A lei tem que ser de todos! A lei que vale para
o negro, que vale para o portador de deficiência, que
vale para o branco, para o rico, para o preto, que
vale para qualquer um tem que valer para o homossexual! Então, nós temos que tratar de tolerância,
agora, homofobia, não! Nós não podemos... Essa
palavra está banalizada e não é tipificada no Código
de Processo Penal. O que é homofobia? Diga para
mim. Quem é homofóbico? Porque eu leio a Bíblia e
a Bíblia diz que o homossexualismo é pecado, aí eu
sou homofóbico? Porque eu não aceito o comportamento – isso é comportamental, na minha visão –,
eu sou homofóbico? Isso é uma brincadeira! Isso é
uma brincadeira!
Então, eu disse hoje, falei para cem mil pessoas:
eu não acredito que o que está nos jornais seja verdade,
que o Senador Renan tenha falado isso, porque ele não
vai trazer para o Senado a toque de caixa. Denunciei
já hoje. Isso não vai vir para cá a toque de caixa – eu
estava falando para o Senador Pinheiro. Ninguém vai
nos atropelar, nos desrespeitar, até porque isso não é
um tema de evangélico. Aqui é plural, aqui tem católicos, tem pessoas que não acreditam em nada, que
são ateus, e que comungam conosco, espíritas que
comungam. Isso não é propriedade privada nossa, é de
uma sociedade. Então, ninguém vai assinar e, se fizer,
nós vamos denunciar, para vir para cá sem que tenha
discussão e passe normalmente pelas comissões, Sr.
Presidente. Faço essa denúncia aqui.
Durante o discurso do Sr. Magno Malta, o Sr.
Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Jayme Campos, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Com a palavra, Senador Paulo Paim, na
ordem de inscrição. V. Exª tem 20 minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Eu
gostaria de responder ao Senador Magno Malta em
relação ao PL nº 122.
Senador Magno Malta, eu tenho conversado
com V. Exª, tenho conversado com o Senador Walter Pinheiro, tenho conversado com a OAB, com a
CNBB, com o LGBT, com todos os setores e sempre
tenho dito o seguinte: esta lei tem que ser construída mediante um amplo entendimento de todos os
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setores. Então, ninguém diga que o substitutivo é do
Paim, porque o meu substitutivo não existe, eu não
redigi uma linha. Só estou ouvindo todos. Se alguém
apresentar o substitutivo de minha autoria, pode saber que está mentindo, está faltando com a verdade.
Inclusive, marquei com V. Exª...
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Eu registro
que é verdade. Hoje falei com os Líderes e faço este
registro porque V. Exª tem falado e pedido outras reuniões. V. Exª, foi orientação de... V. Exª é um daqueles
que não conhecem a tipificação do crime de homofobia.
V. Exª é quem mais discute isso. O que é essa palavra?
Essa palavra é o quê? Nós não temos tipificação para
isso. E V. Exª pediu... O que me estranhou foi a palavra do Senador Renan à imprensa, de que traria para
o plenário. Eu quero afirmar aqui que se tivermos que
botar aquelas cem mil pessoas, duzentas mil dentro
do plenário, nós vamos fazer isso. Ninguém vai brincar
com esse negócio. E V. Exª realmente tem conversado
com todo mundo. Essa foi minha estranheza, porque
V. Exª – e aqui eu posso dar o meu testemunho – tem
tratado isso com extrema responsabilidade.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador Jayme Campos, acho que está claro. Estamos
conversando. Vamos continuar conversando. Não
vai haver votação de surpresa, não! Qualquer votação, mesmo na Comissão de Direitos Humanos, será
quando nós tivermos um texto sobre o qual se diga:
esse texto pode ser aprovado aqui na Comissão de
Direitos Humanos.
Então, quanto a isso, todos fiquem tranquilos,
porque ninguém quer preparar, pelo menos de nossa
parte, creio até...
Permita-me, Senador Magno Malta, dizer que
o Senador Presidente desta Casa, Renan Calheiros, que está fazendo uma bela atuação, é inegável.
Aqueles que duvidavam... Ele também pensa nesse
sentido. Talvez ali, naquele momento, permita que eu
diga isso... O Senador Renan Calheiros não me deu
procuração nenhuma para explicar o que ele quis dizer. Eu acho que ele quis dizer que nós temos que
discutir o tema e que o Paim é o Relator, está ouvindo todos e discutindo isso com a profundidade que
a situação exige.
Agora mesmo, o Senador Walter Pinheiro ainda me dizia aqui: “Paim, diga que nós todos estamos
conversando e vamos construir, se Deus quiser, e há
de nos orientar no sentido de construirmos um texto
de entendimento, um texto de entendimento.” É isso
que nós vamos procurar construir. Que Deus ilumine
a todos nós nessa construção coletiva.
Sr. Presidente, eu venho agora à tribuna e, com
muito carinho e respeito, me dirijo neste momento aos

JUNHO DE 2013

33598

Quinta-feira 06

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

meus amigos sindicalistas que estão aqui, na Galeria
de Honra, eu diria, como nossos convidados. Eu vou
ler um texto que é da lavra deles.
Eu queria cumprimentar aqui o Moacyr Tesch,
que é Diretor-Presidente da Contratuh; queria cumprimentar aqui o Diretor da Contratuh também Valtair
Mendes Rodrigues; o Diretor da Contratuh Luís Alberto
dos Santos; o Diretor da Contratuh Antonio Francisco
dos Anjos Filho; o Diretor da Contratuh Sérgio Trajano
de Sá; o Diretor da Contratuh Luiz Onofre Chaves de
Brito; o Diretor da Contratuh também Jadir Rafael da
Silva; Francisco Calazans Lacerda, também Diretor
da Contratuh; José Dawson, Diretor da Contratuh; e
Nelson Pereira, Diretor da Contratuh.
Acho que não faltou nenhum, não é? O problema
é você esquecer um, e dar aquele rolo depois.
Sr. Presidente, recebi hoje esta delegação, que
me entregou um documento na figura do Moacir, que
é o Presidente Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Sr. Presidente, eles reivindicam,
a categoria pede o encaminhamento, o mais rápido
possível, do PLC nº 57, de 2010. Esse PLC dispõe
sobre a regulamentação do repasse de gorjetas, taxa
de 10% de serviço aos trabalhadores de hoteis, bares,
restaurantes e similares.
Peço que tanto o ofício quanto a cópia de matéria que está anexada ao mesmo sejam publicados
nos Anais da Casa. Vou ler, para ficar bem claro, o
documento que é simples, meia lauda, que eles me
entregaram:
Exmº Sr. Senador Paulo Paim, em nome dos
mais de 3 milhões de trabalhadores de hotéis,
bares, restaurantes e similares, nos dirigimos
respeitosamente a Vossa Excelência para solicitar apoio ao Projeto de Lei da Câmara (PLC)
57/2010, que dispõe sobre a regulamentação
do repasse de gorjetas (taxa de 10% de serviço) a esses profissionais.
O projeto em questão foi amplamente discutido
na Câmara dos Deputados e nas Comissões
do Senado Federal em que tramitou.
A devida regulamentação da taxa de 10%
de serviço é um sonho antigo da categoria,
que há anos busca o devido reconhecimento, visto que a atual situação representa um
enorme retrocesso nas relações de trabalho.
Com a regulamentação efetivada nos termos
do PLC 57/2010, os trabalhadores irão obter
[somente, Sr. Presidente, nada mais, nada menos] os benefícios previdenciários merecidos
e a medida ainda contribuirá largamente para
evitar problemas de sonegação de impostos
e caixa paralelo.
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Apoiando a aprovação do projeto, Vossas Excelências [aqui ele faz um questionamento a
todos os Senadores] têm a possibilidade de
contribuir para a moralização da cobrança
da gorjeta (taxa de 10% de serviço) e a justa
distribuição dessa verba aos trabalhadores do
setor. A atual situação colabora para a informalidade, resultando somente em vantagens
[àqueles que não cumprem as suas obrigações, ou seja, embora em número pequeno]
aos maus empregadores.
O documento é assinado pelo Presidente, companheiro Moacyr Roberto Tesch. Tivemos hoje uma
conversa aqui, com o Senador Gim, uma conversa
muito produtiva. Há requerimento de urgência para
que o PL seja votado de imediato. Mas há o requerimento de urgência tirando a urgência. Qual o acordo
que nós fizemos? Nenhum dos dois requerimentos
seria votado. Na terça-feira, nós teremos – e eu pedi
que fosse na sala da Comissão de Direitos Humanos
–, às três horas da tarde, uma reunião com todas as
partes interessadas no tema, por meio da qual nós
acreditamos que construiremos um entendimento para
que a matéria seja votada no Plenário.
Então, eu estou fazendo este esclarecimento. Ao
mesmo em que eu leio a carta da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade,
aqui com dois, quatro, seis, oito, dez, doze diretores,
também já falo da possibilidade desse acordo, Senador Cristovam, que considero possível construirmos.
Eles querem, na verdade... Quando a gente lê, dá a
impressão de que eles estão preocupados com a gorjeta. Não é nem com a gorjeta. Eles querem pagar um
percentual sobre a gorjeta – não é Moacyr? – para que
eles possam ter direito à aposentadoria. Se eles não
pagarem... E o Moacir me explicava... Digamos que a
maioria dos garçons ganhe R$1.000, só como exemplo. Podia dizer R$700, R$800, mas, com as gorjetas,
eles chegam a ganhar R$3.000 por mês. E eles querem que parte da gorjeta seja depositada na Previdência, só para eles terem direito à aposentadoria sobre
aquilo que, de fato, eles ganham, já que a gorjeta está
regulamentada.
Está certo, Moacyr? Está explicado, para que
ninguém pense que vocês estão querendo mais ou
menos gorjeta. Vocês querem é pagar sobre a gorjeta
um percentual regulamentado. Isso não cria nenhum
ônus a mais para o empregador. Pelo contrário, são
vocês que querem pagar para ter direito à aposentadoria. Por isso, meus cumprimentos.
Eu quero ainda pedir que seja anexada aos Anais
da Casa essa proposta que o Moacyr e a Contratuh
encaminham.
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Está aqui. Já existe na Itália, México, Nova Zelândia, Paraguai, Peru, Portugal, Reino Unido, Rússia,
Turquia, Uruguai e, ainda, África do Sul, Alemanha,
Argentina, Austrália, Chile, China, Espanha, Canadá,
Estados Unidos e França. Enfim são, no mínimo, 15
países em que essa modalidade de contribuição existe
para garantir aposentadoria decente para aqueles que
dedicam a sua vida a nos atender bem.
Quem são esses profissionais, como aqui eu li
muito bem, da Contratuh? Profissionais que trabalham
na área de turismo, hospitalidade, e o fazem muito bem
e com muita competência. Os trabalhadores em turismo, em hospitalidade, querem ter o direito de receber
a sua gorjeta, mas que uma parte fique para depósito,
para efeito de aposentadoria. É isso.
Então, meus cumprimentos a vocês. Se quiserem levantar, de pé, só para que a TV Senado possa
registrar a presença de vocês.
Vamos ouvir já o Senador Cristovam, que eu sei
que é sempre parceiro em temas que vão atender a
demanda do nosso povo e de toda a nossa gente.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Paim, apenas para me solidarizar com a luta
dos representantes dos trabalhadores de restaurantes e bares e dizer que, de fato, não apenas é uma
reivindicação correta, do ponto de vista social, mas é
uma proposta que dará transparência nas relações
entre trabalho, capital e Estado. É uma maneira de
evitar esconder renda por parte dos que têm renda
e até, para muitos dos trabalhadores, é uma maneira de explicitar o ganho quando, no Brasil inteiro, tem
gente querendo esconder quanto ganha. Mostra uma
previsão deles para o futuro deles e dos seus filhos, o
que é uma qualidade rara no Brasil, olhar lá adiante.
Cada um olha na frente. Olhar lá adiante e saber que,
pagando os impostos necessários para uma boa aposentadoria, vale o sacrifício de hoje, quando a maioria
dos brasileiros querem é consumir hoje e acham que
a idade da aposentadoria nunca vai chegar. Parabenizo o senhor, mas parabenizo, sobretudo, a luta dos
trabalhadores e espero que, em breve, essa lei vire
realidade no Brasil.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obrigado, Senador Cristovam. Sentimos que há um apelo
muito grande na Casa e tenho certeza de que todos
os Senadores vão caminhar nesse sentido.
Mas, Sr. Presidente, quero ainda fazer um outro
registro. Recebi também, no meu gabinete, a líder do
Sindicato Nacional dos Aeronautas, a Graziella Baggio, que me deu um relato triste, sofrido e que mexe
com a gente, da situação, de novo, dos aposentados
e pensionistas do Aerus.
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Infelizmente, após o anúncio do interventor de que
os benefícios seriam suspensos a partir de 4/6/2013,
que eles não iam receber mais nada por mês, ocorreram nesse período, Sr. Presidente, até hoje, mais de
cinco falecimentos de aposentados e pensionistas do
Aerus. Foram informados que não iriam receber mais
nada e acabaram falecendo.
Os sobreviventes desse massacre social, a cada
dia que passa, estão ainda mais desesperados, enfrentando situações críticas, como o despejo dos seus
lares, a falta de atendimento, a falta de medicação, a
falta de médico, a falta de alimentação, enfim, todas
as privações elementares de um cidadão que contribuiu durante anos da sua vida, na expectativa de, na
hora da aposentadoria, ter condições mínimas de sobrevivência.
E estou falando aqui, Moacyr – permita-me que
dirija a você em nome de todos –, de gente que ganhava R$10 mil, R$15 mil, que eram pilotos de avião,
comandantes de avião, pessoas que se dedicaram
ao transporte aéreo durante toda a sua vida e foram
fazendo o seu fundo, chamado fundo Aerus. Aí, vem
o problema, que é o de vocês: ganhavam um salário
pequeno da companhia, mas havia um depósito grande
do fundo. Só que o fundo faliu, por má administração
– e vocês vão direto para a Previdência, então não é
uma questão como essa, como se refere aqui – e eles
passaram a receber da Previdência um, dois salários
mínimos, quando o gasto deles com a família era, naturalmente, de uma família de classe média.
Então, a situação, de fato, é desesperadora. Torna-se cada vez mais humilhante – aqui, diz – e desesperadora a situação deles. O sindicato faz um movimento
forte, que mexeu com o interventor, que, então, adiou
para o mês sete, até 02/07/2013, a suspensão daquilo que eles estão recebendo, que já é uma mixaria.
Estamos falando aqui de algo em torno de um salário mínimo que eles estão recebendo. Tem gente que
está recebendo R$80,00. Ou seja, menos de 30 dias,
antes do recesso do Supremo Tribunal Federal, para
a suspensão dos benefícios, para, nesse período, nós
tentarmos junto ao Supremo Tribunal Federal.
Eu remeti uma carta ao Presidente, Joaquim
Barbosa, assinada por mim, pela Senadora Ana Amélia e pelo Senador Alvaro Dias, para sensibilizá-lo, no
sentido de que ele devolva o processo a que ele pediu
vista ao Plenário do Supremo, e a gente possa ver a
decisão definitiva sobre o SL nº 127.
Não tem prazo para retornar, porque é um direito do Presidente daquela Casa, mas a defasagem
tarifária da Varig, que teve início no julgamento do dia
08/05/2013, resolve em grande parte a questão.
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O movimento dos aeronautas está no aguardo
da possível agenda junto ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal.
Fiz contato, ainda hoje à tarde, com o Ministro
Adams, para ter uma posição de como o Governo está
vendo esta questão do caso Aerus, após o voto brilhante e competente da Ministra Carmem Lúcia, que
deu ganho de causa para os aposentados e pensionistas do Aerus.
Faço mais uma vez um apelo aqui ao Ministro
Joaquim Barbosa. Ele pediu vista. Isso é legítimo.
Mas que ele devolva, então, o processado para o
Plenário, e o Supremo, no meu entendimento, no
Plenário, há de dar ganho de causa para a Varig e,
consequentemente, para os aposentados e pensionistas do Aerus.
Sr. Presidente, usando os meus últimos minutos,
não poderia deixar de lembrar que hoje, 05 de junho, é
o Dia Mundial do Meio ambiente e da Ecologia.
Nas grandes, médias e pequenas cidades,
nas mais distantes localidades, de uma forma ou
de outra, de maneira até peculiar, ocorrem debates e atividades no dia de hoje, com a finalidade de
reflexão sobre a condição da natureza, dos nossos
rios, campos, florestas, tendo os seres vivos como
o centro do universo.
A responsabilidade é de todos nós, inclusive,
nesta questão lembrar de todos os animais, de todos
os seres vivos. Mas por que não destacar a raça humana, principalmente na preservação ambiental, de
tomada de atitudes que possam servir de modelo para
as presentes e futuras gerações?
A humanidade e o meio ambiente foram sonhados, esculturados e pintados com as mais puras cores
que Deus reservou para uma aquarela num pequeno
espaço do nosso cosmos.
Um faz parte do outro, um é o espelho do outro.
Eles se entrelaçam. São matéria e energia, comungam
a mesma existência, a mesma existência do vento
balançando as palmeiras ou o bambu e das crianças
brincando nos quintais das casas.
Se há toda essa relação, por que o mundo está
tão parado, tão calado, e a humanidade tão triste – se
olharmos para a questão do meio ambiente – quanto
aos crimes de devastam o verde, poluem as matas,
matam de fome cerca de 30 mil pessoas todos os dias?
Segundo a FAO há cerca de 1 bilhão de pessoas no
mundo passando fome.
Quando a gente ama, a gente se envolve. Quando a gente gosta, a gente cuida. E assim falamos que,
quando a felicidade é tão grande, é impossível guardá-la somente dentro do peito.
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Por isso, a nossa obrigação, em nome da felicidade, é defender o meio ambiente, é defender a
natureza.
Sr. Presidente, não podemos ser indiferentes.
Para mim, a humanidade perdeu um pouco da sua
consciência, do seu destino traçado por Aquele que
está lá no alto E esse pouco é capaz de gerar muitos
medos e desilusões e pregar nos anos vindouros muitos arrependimentos.
Somente nos últimos dez anos, 13 milhões de
hectares de florestas nativas foram devastadas no
mundo, o que representa 17% das emissões globais
de gás de efeito estufa, um número maior que o setor
do transporte.
As maiores perdas de áreas verdes, entre 2000
e 2010, foram registradas na América do Sul e na África, registrando 4 e 3,4 milhões de hectares, respectivamente, ou seja, na América do Sul, 4 milhões de
hectares e na África, 3,4.
A Oceania também teve uma grande perda de
florestas, mas por motivos naturais, devido à grande
seca que atingiu a Austrália desde 2000.
Por outro lado, a Ásia ganhou 2,2 milhões de hectares ao ano na última década em função das ações de
reflorestamento em grande escala na China, na Índia
e no Vietnã, aumentando sua superfície florestal em
cerca de 4 milhões de hectares anuais somente nos
últimos cinco anos.
Nos Estados Unidos e na América Central, a superfície florestal permaneceu estável. Na Europa houve
crescimento da área verde.
Mesmo o Brasil diminuindo as áreas desmatadas, processo iniciado na década passada, continuamos em primeiro lugar no ranking do desmatamento
no mundo.
Entre 2000 e 2005, foram desmatados 165 mil
quilômetros quadrados de floresta, o equivalente a
3,6% das perdas de florestas no mundo todo.
Importante frisar que a Amazônia Legal tem o
menor desmatamento dos últimos 23 anos.
Mesmo assim, é da maior gravidade o que aconteceu entre agosto de 2009 e julho de 2010, a perda
foi de cerca de 6,4 mil quilômetros quadrados.
Sr. Presidente, podíamos falar aqui da Operação Arco Verde, que levou 2,2 mil ações a 43
municípios.
Estou abreviando, Sr. Presidente, porque sei que
alguns Senadores têm que viajar. Mas só vou dar o
último detalhe: falo muito da Amazônia...
O Poder Público e o setor privado são responsáveis pela elaboração de agenda de sustentabilidade e
articulação econômica e social. Estamos avançando,
mas temos que fazer muito, muito mais.
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Sr. Presidente, a consciência é o desejo que nasce no coração de cada um de nós.
Termino dizendo somente, e vou para as últimas
anotações, Sr. Presidente...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do
microfone.) – ... dizer que cabe a nós...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... termos
altivez e pensarmos no Brasil como uma grande nação.
Essas condições estão em nossas mãos, e, em nossas mãos, estão também o passado, o presente e o
futuro. Até porque ninguém é contra .o som das águas,
ninguém é contra o cantar dos pássaros, ninguém é
contra abrirmos caminhos pelas cascatas e vertentes,
ninguém é contra o labirinto dos matagais. Nenhum de
nós é insano ao ponto de não reconhecer o valor daqueles que têm as mãos calejadas, a pele queimada
pelo sol, daqueles que abrem sulcos, semeiam a terra
e veem o fruto nascer.
Vivam os rios, vivam as florestas, vivam os nossos mares, viva a natureza, viva o meio ambiente, um
viva a todos os seres vivos neste Dia Internacional em
Defesa do Meio Ambiente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de ler, nesta tribuna, Ofício que
recebi das mãos dos diretores Luís Alberto dos Santos
e José Delson, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade (CONTRATUH).
Eles estiveram em meu Gabinete e entregaram
o documento em que consta uma antiga reivindicação
da categoria, que diz respeito ao PLC 57/2010.
Esse PLC dispõe sobre a regulamentação do
repasse de gorjetas (taxa de 10º de serviço) aos
trabalhadores de hotéis, bares, restaurantes e similares.
Peço que tanto o Ofício, quanto a cópia de reportagem que também fala desse assunto, e que se
encontram anexos a este registro, sejam publicados
nos Anais desta Casa.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, recebi um relato da presidenta do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Graciela Baggio sobre a
situação atual do caso AERUS. E que passo a relatar.
Infelizmente após o anuncio do interventor de que
os benefícios seriam suspensos a partir de 04/06/2013
, ocorreram mais 5 falecimentos de participantes beneficiários do Aerus .
Os sobreviventes deste “massacre social” a cada
dia que passa estão ainda mais desolados enfrentando
situações criticas como despejo de seus lares, falta de
atendimento medico, medicação, alimentação e todas
as privações elementares de um cidadão que contribuiu durante anos de sua vida na expectativa de ter
na terceira idade condições mínimas de sobrevivência.
A situação torna-se cada vez mais humilhante e
desesperadora
O sindicato fez um movimento forte que sensibilizou o interventor em adiar para o próximo dia
02/07/2013 a suspensão dos benefícios aos participantes.
Ou seja, são menos de 30 dias antes do recesso
do STF e suspensão dos benefícios, para buscar junto
ao STF a sensibilidade necessária objetivando a manifestação do Ministro Joaquim Barbosa sobre a SL 127,
visto que o presidente não tem prazo para retornar ao
plenário a Ação de Defasagem Tarifaria da Varig, que
teve o inicio do julgamento no dia 08/05/2013 .
O movimento dos aeronautas está no aguardo da
possível agenda junto ao Presidente do STF.
Sr. Presidente, fiz contato hoje à tarde com o Ministro Adams para ter uma posição sobre a forma que
a AGU esta encaminhando o caso Aerus após o voto
da Ministra Carmem Lucia.
Mais uma vez, senhoras e senhores senadores,
clamamos por uma solução para o caso Aerus.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, hoje, cinco de junho, é o Dia Mundial do
Meio Ambiente e da Ecologia.
Nas grandes, médias e pequenas cidades, nas
mais distantes localidades, de uma forma ou de outra,
de maneira peculiar, ocorrem debates e atividades com
a finalidade de reflexão sobre a condição da natureza,
dos nossos rios, oceanos, campos, florestas, e, tendo
os Seres Vivos como centro do Universo e a responsabilidade da raça humana, principalmente, na preservação ambiental, de tomada de atitudes que possam
servir de modelo para as presentes e futuras gerações.
A Humanidade e o Meio Ambiente foram sonhados, esculturados e pintados com as mais puras cores
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que Deus reservou para uma aquarela num pequeno
espaço do nosso cosmos.
Um faz parte do outro, um é o espelho do outro.
Eles se entrelaçam, são matéria e energia, comungam
a mesma existência do vento balançando as palmeiras e das crianças brincando nos quintais das casas.
Se há toda essa relação, por que então o mundo
anda tão triste? Tão calado quanto aos crimes que devastam o verde, poluem as águas, e matam de fome
cerca de 30 mil pessoas todos os dias? Segundo a
FAO, hoje há cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo
passando fome.
Quando a gente ama, a gente se envolve. Quando a gente gosta, a gente cuida. E assim falamos que
quando a felicidade é tão grande é impossível guardá-la dentro no peito
Não é mesmo, ou será diferente?
Pois, para mim, a Humanidade perdeu um pouco
da sua consciência, do seu destino traçado por Aquele
que está lá no alto...
E esse pouco é capaz de gerar muitos medos e
desilusões e pregar nos anos vindouros muitos arrependimentos.
Somente nos últimos dez anos, 13 milhões de hectares de florestas nativas foram devastadas no mundo...
O que representa 17% das emissões globais de
gás de efeito estufa, um número maior que o setor do
transporte.
As maiores perdas de áreas verdes entre 2000
e 2010 foram registradas na América do Sul e na África, registrando 4 e 3,4 milhões de hectares, respectivamente.
A Oceania também teve uma grande perda de
florestas, mas por motivos naturais, devido a grande
seca que atingiu a Austrália desde 2000.
Por outro lado, a Ásia ganhou 2,2 milhões de hectares ao ano na última década em função das ações
de reflorestamento em grande escala na China, Índia
e no Vietnã, aumentando sua superfície florestal em
cerca de 4 milhões de hectares anuais nos últimos
cinco anos.
Nos Estados Unidos e na América Central, a superfície florestal permaneceu estável. Na Europa houve
crescimento da área verde.
Mesmo o Brasil diminuindo as áreas desmatadas,
processo iniciado na década passada, continuamos em
primeiro lugar no ranking do desmatamento no mundo.
Entre 2000 e 2005 foram desmatados 165 mil quilômetros quadrados de floresta, o equivalente a 3,6%
das perdas de florestas no mundo todo.
Importante frisar que a Amazônia Legal tem o
menor desmatamento dos últimos 23 anos.
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Mesmo assim, é da maior gravidade o que aconteceu entre agosto de 2009 e julho de 2010, foram
cerca de 6,4 mil quilômetros quadrados...
Esse número antecipa, em cinco anos, a meta
estabelecida pelo governo através do Plano Nacional
de Mudanças Climáticas...
Na região da Operação Arco Verde, que levou
2,2 mil ações aos 43 municípios que mais desmatam
a Amazônia, a taxa é 23% menor em relação ao período anterior (2008/2009).
O Poder Público e o setor privado são responsáveis pela elaboração de agendas de sustentabilidade
e articulação econômica e social...
Pois é através desses planos e metas que vamos
esboçar o mundo que queremos para viver.
Porém, o Homem Consciente da sua responsabilidade de habitante do planeta Terra é o mais importante em todo este processo...
A Consciência, para o pensador Juan Luis Lorda,
não é a decisão de como devemos agir: a decisão vem
depois e consiste em seguir ou não o juízo da consciência. A consciência não é a decisão da vontade,...
E eu me atrevo, senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Senadores, a dizer que
“a consciência é o desejo que nasce no coração”
O agricultor Delton Luiz Lucca, de 75 anos, plantou ao logo de sua vida mais de 11 mil árvores às margens do rio que banha a sua pequena propriedade no
interior de Santo Ângelo, na região missioneira do Rio
Grande do Sul.
Seu Delton Luiz Lucca estudou até a quarta série do Ensino Fundamental e sua consciência é de
dar inveja a muitos letrados, doutores e especialistas.
Disse ele: ”Muita gente questiona o porquê de
eu não derrubar tudo e ganhar dinheiro plantando
mais. Ocorre que quero fazer a diferença no planeta.
Por isso, prefiro deixar um mundo melhor para as gerações futuras”.
Seu exemplo e suas palavras retratam um pouco
do que eu disse no início da minha fala sobre Homem
e Meio Ambiente...
Um faz parte do outro, um é o espelho do outro.
Eles se entrelaçam, são matéria e energia, comungam
a mesma existência do vento balançando as palmeiras e das crianças brincando nos quintais das casas.
Sr. Presidente, sempre devemos olhar para o
horizonte e deixar que o sol nos atinja com seus fachos de luz...
Buscar o entendimento para que todos, independentemente de suas origens, tenham oportunidades e
direitos iguais assegurados.
A democracia brasileira foi conquistada com muito
suor e lágrimas e com a participação de toda sociedade.

JUNHO DE 2013

Quinta-feira 06

33605

Ela nos está dando esta oportunidade e, creio
eu, devemos agarrar com as duas mãos: a liberdade
e o diálogo.
Acreditamos que preservação do Meio Ambiente
e produção agrícola podem conviver com tranquilidade
e com respeito mútuo...
Cabe a nós termos altivez e pensarmos o Brasil como uma grande nação. Essas condições estão
em nossas mãos, e em nossas mãos estão também
o passado, o presente e o futuro. Até porque ninguém
é contra o som das águas abrindo caminhos por cascatas e vertentes, nem é contra o canto dos pássaros
nos labirintos matagais, e, nenhum de nós é insano ao
ponto de não reconhecer o valor daqueles que tem as
mãos calejadas, a pele queimada pelo sol, daqueles que
abrem sulcos, semeiam a terra e veem o fruto nascer.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do microfone.) – Só peço que considere na íntegra o meu
pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – V. Exª será atendido, na forma regimental.
O Senador Roberto Requião apresentou o Requerimento nº 581, de 2013, por meio do qual solicita,
nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença
para se ausentar dos trabalhos da Casa, no período
de 25 a 30 de junho de 2013, para participar, como
membro titular, da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, do Primeiro Encontro Birregional
de Gênero, em San Miguel de Tucumán, Província de
Tucumán, República da Argentina.
As Senhoras e os Senhores Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Solicito ao Senador Armando Monteiro um minutinho só, porque estou acabando de ler aqui alguns
expedientes muito importantes para a Mesa Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência designa:
– como membros titulares, os Senadores Sérgio Souza, Eduardo Braga, Romero Jucá e Waldemir
Moka, em substituição aos Senadores Eunício Oliveira, Sérgio Petecão, Paulo Davim e Ricardo Ferraço; e,
como membros suplentes, os Senadores Luiz Henrique, Vital do Rêgo e Ana Amélia, em substituição aos
Senadores Ana Amélia, Kátia Abreu e Romero Jucá,
respectivamente, e os Senadores Sérgio Petecão e
Paulo Davim, em vagas de suplência existentes, para
integrar a Comissão Mista destinada a proferir pare-
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cer à Medida Provisória n° 613, de 2013, conforme
o Ofício n° 185, de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar da Minoria no Senado Federal;
– como membros titulares, os Senadores Valdir Raupp, Benedito de Lira, Luiz Henrique e
Ana Amélia, em substituição aos Senadores
Eunício Oliveira, Francisco Dornelles, Sérgio
Petecão e Ricardo Ferraço e, como membros
suplentes, os Senadores Eduardo Braga, Romero Jucá e Francisco Dornelles, em substituição aos Senadores Ana Amélia, Kátia Abreu e
Romero Jucá, respectivamente, e os Senadores Ciro Nogueira e Kátia Abreu, em vagas de
suplência existentes, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória n° 614, de 2013, conforme o Ofício n° 186, de 2013, da Liderança do Bloco
Parlamentar da Maioria no Senado Federal;
– como membros titulares, os Senadores Sérgio Souza, Eduardo Braga e Vital do Rêgo, em
substituição aos Senadores Eunício Oliveira,
Sérgio Petecão e Paulo Davim e, como membros suplentes, os Senadores Romero Jucá,
Luiz Henrique e Waldemir Moka, em substituição aos Senadores Ana Amélia, Kátia Abreu
e Romero Jucá, respectivamente, e os Senadores Jarbas Vasconcelos e Ana Amélia, em
vagas de suplência existentes, para integrar a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 615, de 2013, conforme
Ofício nº 187, de 2013, da Liderança do Bloco
Parlamentar da Maioria do Senado Federal.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões Mistas, para serem juntados aos processados das matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Of. GLPMDB nº 185/2013
Brasília, 5 de junho de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar e emitir
parecer sobre a Medida Provisória nº 613, de 2013.
TITULARES
Sérgio Souza
Eduardo Braga
Romero Jucá
Waldemir Moka
Francisco Dornelles
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Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
Of. GLPMDB nº 186/2013
Brasília, 5 de junho de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista com a finalidade de analisar e emitir
parecer sobre a Medida Provisória nº 614, de 2013.
TITULARES
Valdir Raupp
Benedito de Lira
Luiz Henrique
Ana Amélia
Paulo Davim

SUPLENTES
Eduardo Braga
Romero Jucá
Francisco Dornelles
Ciro Nogueira
Kátia Abreu

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
Of. GLPMD nº 187/2013
Brasília, 5 de junho de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista com a finalidade de analisar e emitir
parecer sobre a Medida Provisória nº 615, de 2013.
TITULARES
Sérgio Souza
Ricardo Ferraço
Eduardo Braga
Vital do Rêgo
Francisco Dornelles

SUPLENTES
Romero Jucá
Luiz Henrique
Waldemir Moka
Jarbas Vasconcelos
Ana Amélia

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – A Presidência designa, como membro titular, o
Deputado Laércio Oliveira, em substituição ao Deputado Anthony Garotinho, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
617, de 2013, conforme o Ofício nº 217, de 2013, da
Liderança do PR na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 217/2013 – Bloco
Brasília, 4 de junho de 2013
Assunto: Substituição de membro de Comissão Mista.
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar o Deputado Laércio Oliveira (PR/SE)
para membro titular em substituição ao Deputado Anthony Garotinho (PR/RJ) na Comissão Mista destinada
a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 617 de
2013, que “Reduz a zero as alíquotas da Contribuição
para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes
sobre a receita decorrente da prestação de serviços
de transporte coletivo de passageiros nas modalidade
que mencione”.
Respeitosamente, – Deputado Anthony Garotinho Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência designou para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 613, de 2013:
– como membro titular o Deputado Augusto
Coutinho, em substituição ao Deputado Mendonça Filho, e, como membro suplente, o Deputado Onyx Lorenzoni, conforme Ofício nº
154, de 2013, da Liderança do DEM na Câmara dos Deputados.
– como membro titular o Deputado Lúcio Vieira
Lima, em substituição ao Deputado Eduardo
Cunha, conforme Ofício nº 632, de 2013, da Liderança do PMDB, na Câmara dos Deputados.
Os ofícios foram encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados ao processado da matéria.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 154-L-Democratas/13
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 613/13, que
“Institui crédito presumido da Contribuição para o PIS/
PASEP e da COFINS na venda 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
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nacional que especifica, e dá outras providências”, em
substituição aos Deputados anteriormente indicados.
TITULAR
Augusto Coutinho

SUPLENTE
Onyx Lorenzoni.

Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas.
Of./GAB/I/nº 632
Brasília, 5 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Lucio Vieira Lima passa a integrar, na qualidade de
Titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar
parecer à Medida Provisória nº 613/2013, 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 incidências das referidas contribuições na importação e sobre a receita decorrente da
venda no mercado interno de insumos da indústria
química nacional que especifica, e dá outras providências”, em minha substituição.
Por oportuno, renovo a V. Exª protesto de estima
e consideração. – Deputado Eduardo Cunha Líder
do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Esses são os ofícios lidos para conhecimento da Casa.
Com a palavra, o ilustre Senador Armando Monteiro.
V. Exª tem todo o tempo. Entretanto, espero que
sejam apenas vinte minutos, na forma regimental. Eu
sei que para o discurso de V. Exª, se for de trinta minutos, com certeza, a Presidência dará todo o tempo.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Meu caro Presidente desta sessão, nobre Senador
Jayme Campos, Srªs e Srs. Senadores, é sabido que
um dos maiores entraves ao desenvolvimento do nosso País, sobretudo, na visão de um desenvolvimento
sustentável, é a carência de capital humano qualificado
para fazer face às necessidades do mercado.
O desequilíbrio e a defasagem do nosso sistema
educacional, ao longo de décadas, prejudicaram severamente a formação sólida dos nossos trabalhadores.
Há ainda, como todos sabem, um déficit de escolaridade importante.
Num estágio em que o País se depara com o urgente desafio de inovar para crescer, quase 60% dos
industriais brasileiros, em recente pesquisa, apontam
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a falta de pessoal qualificado como um dos grandes
entraves ao desenvolvimento das empresas e à busca da inovação.
A imensa maioria dos nossos trabalhadores,
como é sabido, tem baixa escolaridade ou não reúne as competências ou habilidades necessárias para
atender às crescentes demandas da sociedade e do
setor produtivo. O resultado é que, assim como na área
da infraestrutura, na educação, o Brasil também vive
um gargalo que se pode dizer o gargalo do conhecimento. Sem capital humano devidamente qualificado,
não será possível ao País incorporar novas tecnologias ao processo produtivo e, consequentemente, não
haverá aumento de produção e de produtividade. Em
suma, não haverá a capacidade fundamental de gerar
inovação porque o pilar fundamental da inovação é a
qualidade do nosso capital humano.
O investimento em educação, todos dizem no Brasil, é algo que deve ser priorizado. O cenário do futuro
da indústria brasileira tem na educação um elemento
crucial. Essa visão, inclusive, está muito claramente indicada no mapa estratégico da indústria para o período
2013-2022, formulado pela CNI, que traz um conjunto
de metas assumido pelo sistema industrial brasileiro
em favor da melhoria do ambiente educacional do País.
A proposta da indústria é que a nota média dos
brasileiros no Pisa, o programa internacional que avalia
o desempenho dos estudantes de 67 países, alcance
435 pontos em 2015 e chegue a 480 pontos em 2021.
Só para registro, em 2009 estávamos ainda em um
patamar de 401 pontos.
Segundo dados de consultorias internacionais, o
Brasil ocupa a 126ª posição em termos de qualidade
da educação primária e o 57º lugar em educação superior e treinamento. Em termos de disponibilidade de
engenheiros e cientistas, o mesmo relatório avalia que,
entre 144 nações, ficamos na 113ª posição.
Alcançada a meta proposta, essa meta que foi
indicada para o Pisa, teremos, em 2022, trabalhadores mais qualificados, com nível próximo ao dos países desenvolvidos, o que dará ao Brasil um ambiente
muito mais propício ao desenvolvimento da inovação,
colocando a nossa indústria em condições de enfrentar a acirrada competição que se observa hoje em
escala global.
Nesse esforço em favor do conhecimento, meu
caro Senador Jayme Campos, o sistema confederativo, especialmente a CNI, mas também a CNA, a CNT
e a CNC, através das instituições a elas vinculadas,
tem desempenhado papel fundamental. Suas entidades (Sesi, Senai, Senac, Sest, Senat, Senar) têm sido
atores decisivos na oferta de educação continuada e
profissional nos últimos 70 anos. O chamado Sistema

1071

Junho de 2013

S vem, dessa forma, qualificando o mercado profissional ao mesmo tempo em que melhora o padrão de
vida dos trabalhadores. Alguns poderão dizer: “Ora, há
um paradoxo. O Senador destaca que há uma imensa
carência na área de formação e qualificação profissional e, ao mesmo tempo, destaca o papel fundamental
do Sistema S.”
Ora, meu caro Senador Jayme Campos, isso é
como aquela ideia do copo meio cheio, meio vazio. A
pergunta que teríamos de fazer seria a seguinte: teria o
Brasil, ao longo dessas décadas, chegado ao patamar
a que nós chegamos, de termos, de qualquer maneira,
podido montar uma das mais importantes plataformas
manufatureiras do mundo? Teria sido possível construir
isso sem o papel fundamental dessas entidades, que,
ao longo desse tempo de sete décadas, através de
uma ação continuada, puderam formar quadros para
a indústria brasileira?
Essa indústria, apesar das suas dificuldades, é
uma indústria diversificada, que fabrica produtos de
alta densidade tecnológica; um País que exporta aviões, que é importante produtor de bens de capital. É
evidente que, graças ao papel dessas instituições, que
não respondem exclusivamente pelo atendimento dessa demanda, em face, inclusive, do seu próprio papel
institucional e dos recursos que são evidentemente
limitados, sem nenhuma dúvida, elas deram uma contribuição decisiva para que o Brasil pudesse conformar
essa economia que é, indiscutivelmente, uma economia
que tem na indústria, ainda, uma força fundamental.
Portanto, eu quero agora destacar, de forma especial, o papel do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai), que promove a educação profissional e tecnológica, que estimula a inovação e a transferência de tecnologias para elevar a competitividade
da indústria, oferecendo assistência técnica e tecnológica às empresas.
Quando vejo aqui presidindo esta sessão a nobre Senadora Lídice da Mata, ocorre-me lembrar de
algo que V. Exª muito bem conhece que é o nosso Cimatec na Bahia, o Centro Integrado de Manufatura e
Tecnologia, o de Manufatura e de Automação Industrial,
implantado pelo Senai, que representa um dos mais
importantes suportes ao desenvolvimento da indústria
baiana e da indústria regional.
Mas eu quero me referir ao papel fundamental que
o Cimatec desempenhou para que a Bahia pudesse,
inclusive, consolidar a sua vocação no setor automotivo.
O Cimatec, com toda essa área de automação
industrial, de mecatrônica, dos modernos instrumentos
que possibilitam hoje à Bahia ser um polo na produção
automotiva do Brasil, foi, na sua origem, um esforço
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coordenado do Sistema CNI, do Senai e do Sistema
FIEB, na Bahia, fundamentalmente.
Ao longo desses anos, consolidou-se o Senai
como um dos cinco maiores complexos de educação
profissional do mundo e o maior da América Latina.
São 817 escolas fixas e móveis que atendem 2.700
Municípios em todo o País e pelas quais, minha cara
Senadora Lídice, já passaram mais de 58 milhões de
brasileiros ao longo desses 70 anos. Somente no ano
passado, foram realizadas mais de 3 milhões de matrículas, em cursos de formação inicial e continuada,
nível técnico, graduação e pós-graduação tecnológica.
A instituição oferece ainda cursos à distância,
disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, para
aqueles trabalhadores que não dispõem de tempo para
se deslocar até as salas de aula. No ano passado, mais
de 775 mil pessoas se matricularam em cursos não
presenciais no Sistema.
Por sua excelência no ensino, o Senai é o principal
parceiro do Governo Federal no Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Só
o Sistema Senai responde por 47% das matrículas do
Pronatec, que foi idealizado num modelo de parceria
e, graças a isso, tem sido um programa exitoso, como
todas as avaliações apontam.
A instituição é conhecedora do poder da inovação
para o crescimento da indústria. Por isso, está investindo R$2 bilhões na implantação de uma rede que inclui
23 institutos de inovação, 63 institutos de tecnologia
e 53 novos centros de formação profissional, além de
investir na modernização de 251 unidades do Sistema.
Sabe V. Exª que esses laboratórios têm que ser
permanentemente atualizados, há um investimento permanente do Sistema. Há também algo que a maioria
talvez dos Parlamentares desconheça.
O Senai tem a maior rede de laboratórios credenciados no Inmetro do Brasil. São 208 laboratórios
no País que fazem e promovem análise de conformidade físico-química e que se constituem num suporte,
essa rede metrológica, fundamental para a indústria
brasileira.
Além disso, a instituição, de dois em dois anos,
participa do maior torneio de educação profissional das
Américas, a Olimpíada do Conhecimento. Os vencedores dessa disputa representam o Brasil numa competição que reúne alunos de mais de 50 países na busca
pelo título de melhor aluno de educação tecnológica
do mundo. Em 2015, o Brasil vai, pela primeira vez,
sediar esse evento, que se chama World Skills e que
será realizado este ano na Alemanha.
Recente estudo do Senai demonstrou que os
profissionais de nível técnico lá formados conseguiram
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aumentar a renda em 24% apenas um ano depois de
terem obtido seu diploma.
O levantamento, feito entre 2010 e 2012, acompanhou um expressivo contingente de trabalhadores
que terminaram e que concluíram os cursos em 2010,
com o objetivo de analisar os impactos da educação
profissional na sua empregabilidade. A pesquisa aponta,
ainda, que 72% dos ex-alunos dos cursos técnicos conseguem trabalho no primeiro ano depois da formatura
e têm renda média equivalente a 2,6 salários mínimos.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o ensino técnico é hoje uma alternativa fundamental para a
juventude brasileira. Sabemos que apenas 15% dos
jovens seguem para a universidade. Um contingente
muito expressivo, de mais de cinco milhões de jovens,
nem trabalha, nem estuda.
Dessa maneira, a educação técnica é uma chance de entrar no mercado de trabalho de forma qualificada, em uma carreira promissora e estável, sem que
isso signifique um caminho que exclua a universidade.
Este é um dos graves problemas do Brasil, a
desconexão entre o ensino médio e o ensino técnico
profissionalizante. Em alguns países, 50% dos alunos
do curso médio estão, também, de forma articulada,
presentes no ensino técnico profissionalizante. No Brasil, esse contingente ainda é muito pouco expressivo, e
daí resulta um grande prejuízo para a sociedade porque
muitos que não chegam à universidade interrompem
esse itinerário formativo sem adquirirem as ferramentas e as habilidades fundamentais para ingressarem
no mercado de trabalho.
Com essa avaliação, que foi produto de pesquisas
realizadas, 94% das empresas pesquisadas preferem
contratar trabalhadores que passam pelo Senai. A instituição oferece, atualmente, mais de três mil cursos
profissionalizantes distribuídos em 60 áreas de ocupações profissionais, que cobrem todas as 28 grandes
áreas de segmentos da nossa indústria.
É uma contribuição significativa aportada à qualificação do trabalhador brasileiro, que, em 2013, ganhará o reforço de cinco novos centros de formação
profissional. Mas é preciso mais. Também é fundamental
agir para que o sistema educacional brasileiro dedique
maior atenção à educação básica, investindo com mais
solidez e, sobretudo, podendo produzir resultados nos
ciclos iniciais da cadeia de ensino.
Igualmente, o País deve dar especial atenção à
formação tecnológica na educação superior, valorizando
cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de
ciências exatas, que são, como todos nós sabemos, as
áreas fronteiriças do conhecimento tecnológico. Essa
é outra distorção da nossa matriz educacional. É que
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temos no ensino superior ainda um contingente pouco
expressivo de alunos que se formam nessas áreas.
Eu quero, só para fazer um paralelo, lembrar
que, enquanto o Brasil forma 40 mil engenheiros por
ano, a Índia forma 250 a 300 mil engenheiros por ano;
nós não precisamos, evidentemente, seguir a escala
chinesa, mas a China forma mais de dez vezes esse
contingente, de 400 a 500 mil engenheiros por ano.
É evidente que o posicionamento competitivo da
indústria brasileira estará fundamentalmente apoiado
na agregação de valor e na capacidade de inovar crescentemente. É imprescindível, desse modo, prover um
ambiente de geração e de disseminação de conhecimentos em grande escala.
Temos, portanto, que enfrentar o desafio de expandir a oferta de oportunidades de formação de recursos humanos com alta qualidade no País, o que
só será viabilizado com significativo e bem aplicado
aporte de investimentos dos setores público e privado.
Nenhuma nação chegou ao patamar do desenvolvimento sem um sistema educacional de qualidade. A
educação é, portanto, a base para a construção de um
país próspero, de uma indústria inovadora e competitiva. Somente por meio dela o Brasil alcançará verdadeiramente o patamar de desenvolvimento sustentado
que todos nós desejamos.
Era esse o nosso pronunciamento. Eu agradeço
a Presidente pela tolerância.
Durante o discurso do Sr. Armando Monteiro,
o Sr. Jayme Campos, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Sra. Lídice da Mata.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Quero parabenizar V. Exª pelo pronunciamento e reafirmar a importância do Cimatec para
a indústria baiana, para a educação baiana e para a
sociedade baiana.
Agradeço a referência a esse importante equipamento educacional do nosso Estado...
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB –
PE) – Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – ...que, nos 65 anos da Fieb, é importante registrar.
Muito obrigada.
Com a palavra, o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Caríssima Presidente, muito obrigado pela
tolerância.
Vou procurar cumprir o compromisso de ser célere neste pronunciamento, que faço questão de fazer,
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Srª Presidente, em especial mobilizado pelas últimas
notícias, que dão conta dos notórios acontecimentos
envolvendo os povos indígenas em todo o Brasil, em especial os recentes acontecimentos no Mato Grosso do
Sul, com o assassinato de um indígena, Gabriel Terena,
e com outra liderança indígena sendo baleada ontem.
Eu quero trazer aqui a lembrança de um livro
de um escritor norte-americano, Dee Brown, um livro
dos anos 70, de título Enterrem Meu Coração na Curva do Rio. Essa obra, Srª Presidente, é uma das mais
contundentes, vibrantes e realistas denúncias do mais
lamentável genocídio ocorrido contra os povos indígenas em toda a América.
Essa obra causou indignação, trouxe à luz o que
ocorreu em especial no século XIX, promovido pelo
exército norte-americano contra os indígenas norte-americanos, e fez a sociedade norte-americana ficar
rubra, envergonhar-se do que tinha feito contra suas
populações originárias. É verdade que esse arrependimento veio tarde, veio um século depois, e é verdade
que esse arrependimento não compensa os resultados
da chacina, do genocídio que ocorreu contra os povos
indígenas nos Estados Unidos.
Falo aqui da obra do Dee Brown, Enterrem Meu
Coração na Curva do Rio, porque me parece que o
que está acontecendo hoje no Brasil é similar. Tenho
ouvido a insistência de uma retórica que trata como se
fosse demais os povos indígenas, as populações indígenas terem o direito a terra, terem seus direitos assegurados. Ou seja, são as populações indígenas sendo
massacradas, foi uma liderança indígena assassinada
no Mato Grosso do Sul na última quinta-feira, outra foi
baleada ontem, e o tratamento é como se os responsáveis e culpados fossem as populações originárias.
Quero fazer um paralelo. Vamos imaginar o que
fariam os empresários brasileiros se os operários tomassem as fábricas com os seus equipamentos. Ou,
ainda, o que fariam os banqueiros se os bancários se
apoderassem dos bancos e dos capitais ali depositados. Ou, ainda, se o povo brasileiro resolvesse ocupar todos os supermercados nas grandes e médias
cidades. Imaginem o desespero que seria! Pois bem,
estou falando de uma situação imaginária, que foi o
que aconteceu contra as populações originárias. Aconteceu e tem acontecido há 500 anos. O que ocorreu
com todas as populações que habitavam a América há
500 anos foi exatamente esse paralelo que faço com
vocês que nos assistem pela TV Senado, pelos que
nos ouvem pela Rádio Senado.
Há duas semanas, fiz um pronunciamento, ou
melhor, há duas semanas, fiz um pronunciamento, e
tivemos uma belíssima audiência pública na Comissão
de Direitos Humanos do Senado sobre o Relatório Fi-
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gueiredo. Trata-se, Sr. Presidente, de uma descrição
de genocídio e chacina contra um povo que faria o que
foi praticado pela SS nazista parecer brincadeira de
criança, parecer mero ato autoritário.
O Relatório Figueiredo remonta ao período da
ditadura e a um conjunto de atrocidades que foram
feitas contra todos os povos indígenas, cujos responsáveis permaneceram impunes, e aqueles que,
à época, queriam apurar as atrocidades é que foram
responsabilizados.
Na audiência sobre o Relatório Figueiredo, o Sr.
Marcelo Zelic, vice-presidente do grupo Tortura Nunca
Mais, de São Paulo, descreve as atrocidades no Relatório Figueiredo, destaca para nós, distribui para nós
um texto com o título: “O eterno retorno do mesmo”.
É triste e lamentável, parece uma premonição o
que Marcelo Zelic nos disse na Comissão de Direitos
Humanos, há duas semanas, e o que está acontecendo,
o que é retratado nas manchetes do noticiário do dia
de hoje: O Globo, “Governo põe Força Nacional para
conter conflito indígena”; O Estado de São Paulo, “Outro índio é baleado. Dilma manda Força Nacional para
o Mato Grosso do Sul”; Correio Braziliense; Folha de
S.Paulo. Todos retratam o que está acontecendo debaixo dos nossos olhos: um massacre contra direito de
populações que têm as terras que pertencem a elas há
pelo menos 500 anos, para falar stricto sensu, se não
fossem essas terras, até por título e direito, garantidas
para elas na contemporaneidade.
Os acontecimentos em Sidrolândia, os acontecimentos dos terenas, neste momento, não são os únicos com as populações originárias. Nós temos, neste
momento, mobilizações dos povos indígenas em todo
canto do País. São os mundurukus, em Belo Monte,
reivindicando um direito ancestral que lhes pertence;
são os terenas, vitimados com uma liderança sua assassinada na semana passada, em Sidrolândia; são os
indígenas que habitam, são as populações que habitam
o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque,
tiriós, waiãpys e outros, cuja política de saúde pública
é sucateada, porque uma trupe de ladrões se apossou
anteriormente dos recursos que pertenciam aos povos
indígenas, com envolvimento, inclusive, de políticos e
de parlamentares que deixaram e deixam as populações indígenas do Parque Nacional do Tumucumaque,
os tiriós, os waiãpys, à mercê de todo tipo de enfermidade deixada para elas por parte dos brancos e sem
nenhuma política de assistência, nenhum atendimento
de saúde pública por parte do Estado brasileiro.
São as mobilizações nas aldeias dos krenáks; dos
xacriabás, no leste de Minas Gerais; dos ianomâmis,
na fronteira com Roraima. Nós temos um conjunto de
mobilizações das populações originárias quase que
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clamando e gritando para todos nós. E é necessário que esse clamor e esse grito sejam ouvidos. Não
podemos, não pode ser aceitável que a ótica vigente
hoje seja a mesma ótica do português que chegou
500 anos atrás, com uma cruz em uma mão, e com
uma espada na outra, e dizendo que era sub-raça, e
dizendo o iria fazer aqui e que iria trazer a civilização.
Não pode ser, não pode!
Eu quero reiterar aqui o que e Zelic falou na Comissão de Direitos Humanos. Lamentavelmente, o que
Zelic falou na Comissão de Direitos Humanos é uma
premonição, é o eterno retorno do mesmo. É 1500,
1550, 1600, 1800, quando quase dois terços da população indígena brasileira já estavam exterminados
originalmente; é a política do início do século XX que
tratava o indígena como coisa; é depois o serviço de
proteção ao índio, que buscava tratar o índio como coitado, como ser inferior, com política de ente inferior .
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – É o Relatório Figueiredo que mostra atrocidades,
repito, que fariam inveja à SS nazista. E são –estou
falando de diferentes momentos da história nacional
– as manchetes deste dia 5 de junho dos jornais nacionais que parecem repetir o mesmo. Parece um soneto de uma nota só contra populações, contra povos
que nos legaram esta terra, que são os verdadeiros
proprietários e donos desta terra.
Esse tipo de massacre não pode continuar. E eu
não posso ouvir, por exemplo, discursos que acham,
além de tudo isso, ainda acham que as lideranças indígenas e as populações originárias é que são os algozes. Eles são vítimas e não é de hoje, são vítimas
há 500 anos.
O Estado brasileiro não pode, tal qual fez historicamente, tal qual fazia contra as greves no começo do
século XX, tratar essa questão como se fosse caso de
polícia, porque é assim na nossa História. No começo
do século XX, tratava-se a greve, direito dos trabalhadores, não como questão social, mas como se fosse
caso de polícia e nós estamos na segunda década do
século XXI...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – ... estamos sob a vigência da mesma ótica.
Essas populações que nos legaram essa terra, no mínimo, deveriam ser por isso respeitadas...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – ... mas são tratadas como se fossem caso de
polícia.
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Encerro com a minha manifestação de solidariedade aos terenas, a todas as populações e ao Gabriel
Terena, liderança indígena que foi assassinada, na última quinta-feira, no Mato Grosso do Sul.
Ele é mais um, mas que o Estado, em vez de
tratar esse tema designando a Força Nacional, trate
esse tema com a responsabilidade com que deve ser
tratado, principalmente por um Governo que se reivindica ser um Governo de esquerda, identificado com a
agenda dos direitos dos povos indígenas. Trate essa
questão com diálogo e assegurando o direito aos povos indígenas.
Não se pode, já está na Bíblia – e falo isso para
concluir – servir a dois senhores ao mesmo tempo.
Nesse embate concreto cabe, por parte do Governo,
ter uma posição clara.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – A parte hipossuficiente, a parte frágil que precisa
da proteção do Estado, neste caso, são as populações
que nos legaram viver aqui, são as populações que nós
escravizamos e fazemos sofrer há pelo menos 500 anos.
Obrigado pela tolerância, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Obrigada a V. Exª, que fez um grande
pronunciamento, com quem quero me solidarizar integralmente e parabenizá-lo, porque terminamos a
noite num grande momento, quando V. Exª defende
as comunidades originárias deste País.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 583, DE 2013
REQUEIRO, nos termos do Artigo 50, § 2º da
Constituição Federal, combinado com Artigo 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, que seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do
Turismo Dr. GASTÃO DIAS VIEIRA informações sobre
as ações e recursos financeiros do Plano Nacional de
Turismo 2013-2016 – PNT, aprovado pelo Decreto nº
7.994, de 24 de abril de 2013, publicado no DOU de
24/05/2013, contendo conjunto de objetivos, diretrizes,
metas e ações.
No dia 24 de maio pp., a imprensa brasileira registrou que “ O Ministério do Turismo quer elevar para
US$ 10,8 bilhões (cerca de R$ 22 bilhões) a receita
do país com turismo internacional até 2016. A meta
faz parte do Plano Nacional de Turismo 2013-2016,
que será publicado hoje no “Diário Oficial”. A Copa do
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Mundo no ano que vem, e a Olimpíada, em 2016, são
grandes apostas. Com as metas, e contando com os
megaeventos esportivos, o ministério espera colocar
o Brasil como a terceira maior economia turística do
mundo até 2022”.
Efetivamente, a realização da Copa do Mundo
de 2014, contemplou no Brasil, alguns municípios/capitais de Estado – da qual a cidade de Belém, estranhamente foi excluída – ainda exigindo um adicional
de recursos federais para adequá-los mais aos critérios estabelecidos pela FIFA, o que resultou em acirrar
ainda mais as contradições na concentração na aplicação dos recursos federais, em áreas já privilegiadas
economicamente.
Além dos recursos consignados no Plano de
Gastos para a Copa do Mundo de Futebol de 2014,
que destina recursos federais no montante de R$
7.323.931.108 ,00 (sete bilhões, trezentos e vinte e três
milhões, novecentos e trinta e hum mil e cento e oito
reais) conforme quadro anexo, o PNT – Plano Nacional de Turismo 2013-2016 , estabelece novo aporte de
recursos para estas mesmas cidades, destacadamente
na ação “ Fomentar, Regular e Qualificar os Serviços
Turísticos”, mais especificamente com relação a “Qualificação profissional para melhoria da qualidade dos
serviços a serem ofertados aos turistas que estarão
visitando o País durante as Copas das Confederações
e do Mundo e instituição de metodologia de cursos de
qualificação profissional” – PRONATECTURISMO. 1
Senhor Ministro, o Brasil é o país em desenvolvimento mais rico em biodiversidade, e que tem na
Amazônia, e em especial no Pará, uma marca forte
para consolidar sua expressão mundial, na indústria
do turismo pela rica cultura e ambiente que o diferencia do mundo.
Entretanto, mais uma vez, tratado como Estado
da periferia nacional, o Pará fica a margem desta oportunidade de agregar valor a sua economia, hoje voltada inteiramente ao mercado internacional, o que vem
contribuindo de forma significativa para o equilíbrio da
Balança Comercial do Brasil, mas de forma insignificante para agregar valor ao seu Produto Interno Bruto.
É oportuno destacar que a Constituição Federal
dispõe no Art. 3º sobre os objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil, e ressalta no
inciso III:
III – erradicar a pobreza e a marginalização e
reduzir as desigualdades sociais e regionais;
Repito, que a concentração de recursos federais
direcionados para a Copa do Mundo de Futebol 2014
aumentará o descompasso entre estados que estarão
mais fortalecidos com tais ações em contraposição à
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baixa prioridade para outros, como o Pará, que permanecem carentes de uma Política Nacional Regionalizada, que internalize para os paraenses o resultado
de seu trabalho e esforço.
Nesta linha de raciocínio, torna-se imprescindível
uma política compensatória para atenuar os efeitos
deste descompasso, que poderá estar atrelada a ação
prioritária e urgente do governo federal, buscando eliminar as desigualdades regionais, com ações de apoio
ao Plano Estratégico do Turismo do Pará denominado
“Ver-O-Pará”.
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Ante os fatos ora expostos, requeiro que Vossa
Excelência esclareça os seguintes pontos:
Durante a elaboração do Plano Nacional de Turismo 2013-2016, foi considerado que a partir de 2014
os recursos do Ministério e suas ações possam, com
prioridade, ser direcionados às capitais que não foram
contempladas com o volume de recursos da Copa do
Mundo – 2014?
No Programa de Regionalização do Plano Nacional de Turismo 2013/2016 quais as novas ações
previstas e os recursos destinados ao Estado do Pará?

COPA DO MUNDO DE FUTEBOL-2014
Quadro geral: previsão de aplicação de recursos
Aplicação direta de recursos (em R$)
Tema

No.
Federal

Valor total

324

Aeroportos

31
84

0

Estadual

Municipal Distrital

0

0

Outros

Total
previsto

0

3.550.643 13.054.627 938.750

0

Estádios

12

0

Mobilidade
Urbana

57

0

Portos

7

0

0

0

0

0

Segurança
Pública

62

0

0

0

0

0

208.754.287

14.000.000
5.100.000 0
898.900.000

71
0
0
0
0
0
371.220.000
Fonte: Portal Transparência
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/cidades/tema.seam?tema=1&cidadeSede=1
Plenário do Senado Federal, em 28 de Maio
de 2013. – Jader Barbalho, Senador da República
PMDB/PARÁ
(Á Mesa para decisão)

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – 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 o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 585, DE 2013
REQUEIRO, nos termos do Artigo 50, § 2º da
Constituição Federal, combinado com Artigo 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, que seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor Edson Lobão Ministro de Estado de Minas e Energia, informações sobre
afirmações do Presidente da Eletrobrás da existência
de “...um denso programa de reestruturação, que poderá resultar em uma profunda mudança na composição societária do grupo Eletrobrás, inclusive a fusão
de algumas empresas e a venda de outras, como as
distribuidoras federalizadas...”
O jornal O GLOBO, na edição do dia 02 de junho
corrente divulgou matéria cujo título foi: “Eletrobras:
perda de R$ 1 milhão por hora”.
O texto segue:
“Responsável por 37% da geração de energia
do país, o Grupo Eletrobrás (Chesf, Eletronorte, Furnas e Eletrosul) está perdendo R$
1 milhão por hora. No acumulado de 2013, o
dreno nas receitas já contabiliza R$ 8,76 bilhões. As perdas resultam da renovação dos
contratos de concessão de usinas e linhas de
transmissão, assinada com o governo federal
com base na Medida Provisória 579, sancionada pela presidente Dilma Rousseff no início
deste ano. A renovação dos contratos fez com
que o grupo sofresse forte queda de valor de
mercado, ficando em R$ 8,8 bilhões no último
dia 31, bem abaixo dos R$ 18,6 bilhões verificados em maio de 2012.”
A matéria prossegue, com grifos nossos:
“A informação foi dada pelo presidente da
Eletrobrás, José da Costa Carvalho Neto,
ao GLOBO, em uma de suas poucas entrevistas exclusivas desde que assumiu o
cargo, há dois anos. Ele contou como o grupo – que, com a renovação dos contratos, viu
seus ativos encolherem de R$ 31 bilhões para
R$ 14 bilhões e, depois, serem reavaliados
alcançando R$ 25 bilhões – está reagindo.”
E mais:
“O executivo fala de um denso programa de
reestruturação, que poderá resultar em uma
profunda mudança na composição societária
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do grupo. A meta é conseguir redução de R$
3,3 bilhões nos custos até 2015. Para isso,
José da Costa Carvalho não descarta a fusão de algumas empresas e a venda de outras, como as distribuidoras federalizadas. Ele
também considera a redução de pessoal, com
implementação de um programa de incentivo
ao desligamento. Mas garante que, apesar de
tanta rigidez nos gastos, vai investir R$ 13
bilhões este ano, contra R$ 9,9 bilhões do
ano passado, em obras prioritárias, como
nas usinas de Jirau, Santo Antônio, Belo
Monte e Tele Pires.”
Senhor Ministro EDSON LOBÃO, a declaração
do Presidente da Eletrobrás reporta expressamente
as obras do Complexo hidrelétrico do Rio Madeira –
Jirau e Santo Antônio – em Rondônia, do rio Teles
Pires, na divisa de Mato Grosso e Pará, municípios
de Jacareacanga (PA) e Paranaíta ( MT) e de Belo
Monte, no rio Xingu, municípios de Vitória do Xingu/
Altamira no Pará, todas consideradas obras prioritárias no PAC e PAC 2.
Entre as empresas do Grupo Eletrobrás está a
Eletronorte que é a empresa regional de energia elétrica da Região Amazônica.
Entretanto ao referir que “... não descarta a fusão
de algumas empresas e a venda de outras, como as
distribuidoras federalizadas... Ele também considera a
redução de pessoal, com implementação de um programa de incentivo ao desligamento...” o Presidente da
Eletrobrás semeia mais dúvidas e imprecisão do que
esclarecimentos sobre o assunto.
Como Vossa Excelência sabe, 63% do potencial
hidrelétrico do Brasil, estimado em 260 mil MW, está
concentrado na Amazônia e boa parte deste percentual no Pará, por isso mesmo entendo que o Ministério
de Minas e Energia e a Eletrobrás estão a dever ao
Senado Federal, à população brasileira e mais particularmente aos paraenses informações precisas,
com respaldo técnico, sobre a existências de estudos
e propostas sobre o assunto e que alternativas estão
sendo consideradas sobre a Eletronorte cuja área de
atuação é justamente a de maior potencial para superar o déficit energético do Brasil.
A gravidade do assunto não permite que fique
circunscrito apenas a noticias de jornais, sem a manifestação expressa das autoridades e órgãos federais
competentes, de forma transparente, apresentando
os estudos que estão sendo desenvolvidos, as alternativas contempladas, como deve ser de forma
republicana, nas administrações dos Estados democráticos de direito.
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Ante os fatos noticiados, requeiro que Vossa Excelência esclareça o seguinte:
1. Há estudos e quais estão sendo desenvolvidos pelo Ministério de Minas e Energia sobre o assunto?
2. Quais as medidas que o Governo Federal
através do Ministério de Minas e Energia pretende tomar em relação a Eletronorte ?
3. Quais as medidas que se apresentam para
assegurar a retomada dos investimentos na
dimensão social e econômica, relacionadas
aos impactos da atuação da Eletrobrás/Eletronorte no território paraense?
4. Que seja encaminhado ao Senado Federal
cópia dos estudos e propostas referidas pelo
Presidente da Eletrobrás.
Plenário do Senado Federal, em 05 de Junho
de 2013. – Jader Barbalho, Senador da República
PMDB/PARÁ
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – 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 o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 586, DE 2013
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a aprovação de VOTO DE
APLAUSO ao jornalista Danilo Costa pelas mil edições
do Jornal de Domingo.
Justificação
O Jornal de Domingo circulou em sua primeira
edição no ano de 1992, na cidade de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul. Fundado pelo empresário e jornalista Danilo Costa, o jornal representou

1079

Junho de 2013

um ganho para a população da região, a qual passou
a contar com novo veículo de imprensa que oferecia
uma proposta firme e inovadora, um órgão de opinião
independente, sempre se expressando com ética e
imparcialidade.
Desde sua fundação, o semanário veio ganhando
credibilidade, e, hoje, constitui um dos mais respeitados jornais do Mato Grosso do Sul. A atuação clara
do Jornal de Domingo em defesa das causas de interesse público e social rendeu, ao periódico e a todos
da equipe, reconhecimentos de toda natureza, como
medalhas, diplomas e menções honrosas.
O Jornal de Domingo se tornou uma referência de
mídia com expressiva influência formadora de opinião
em todos os segmentos da sociedade sul-mato-grossense. Em 2008, por exemplo, uma pesquisa realizada
pela Universidade Uniderp-Anhanguera, pertencente a
um dos maiores grupos acadêmicos do País, comprovou a liderança do Jornal de Domingo no seu campo
de atuação, apontando-o como o jornal mais lido e
mais conhecido naquele segmento.
Ao longo de sua história o Jornal de Domingo veio
evoluindo e construindo um sólido diálogo com seus
leitores, clientes e colaboradores. E no último dia 19
de maio, o Jornal de Domingo publicou a sua milésima
edição, celebrada por toda a comunidade.
Por essa razão, é que conclamo os nobres colegas parlamentares a apoiarem a aprovação de Voto de
Aplauso ao jornalista Danilo Costa, pelas mil edições
desse jornal tão representativo para o povo do Mato
Grosso do Sul.
Sala das Sessões, – Senador Delcídio do Amaral
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 93, de 2013,
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos,
comunicando que foi dado conhecimento aos membros
daquele Órgão técnico do inteiro teor do Aviso nº 21,
de 2013, e recomendando seu arquivamento.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 93/2013 – CAE
Brasília, 7 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 19ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 7 de maio de 2013, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 21 de 2013
(Aviso nº 54/2013 – BCB), de 29 de abril de 2013, do
Banco Central do Brasil, encaminhando, em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069/95, o demonstrativo
das emissões do Real referentes ao primeiro trimestre
de 2013, as razões delas determinantes e a posição
das reservas internacionais a elas vinculadas, bem
como o relatório da execução de programação monetária. O expediente foi encaminhado aos membros da
Comissão por meio do Of. CAE nº 19/2013 – Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – A matéria vai ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – A Presidência do Senado Federal recebeu o
Ofício nº 196, do Senador Cássio Cunha Lima, referente ao Requerimento nº 430, de 2013, de missão,
por meio do qual relata participação no II Workshop
de Engenharia de Petróleo, em Campina Grande, Paraíba, no dia 15 de maio de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 196/2013 – GSCCL
Brasília, 21 de maio de 2013
Assunto: II Workshop de Engenharia de Petróleo.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Ao cumprimentá-lo, venho relatar para fins comprobatórios, que estive presente, como representante
do Senado Federal no II Workshop de Engenharia de
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Petróleo, no dia 15 de maio de 2013, no auditório do
Centro de Convenções Raymundo Asfora, em Campina Grande, no Estado da Paraíba.
O evento citado teve como tema central “Exploração
e Produção do Petróleo”, contou com a presença de aproximadamente mil pessoas, entre alunos de graduação e
de pós-graduação, além de pesquisadores, docentes e
profissionais de empresas nas áreas de interesse.
O objetivo foi promover o debate, a reflexão e
o enfrentamento dos desafios teóricos e práticos colocados para esta área no contexto contemporâneo.
O tema é de crucial importância para o desenvolvimento social e econômico do País tendo em vista
a importância que a produção do petróleo tem para
todas as economias do mundo.
Na ocasião defendi que a redistribuição dos royalties proporcionaria uma significativa melhora nas receitas dos municípios paraibanos e ponderei que as
aplicações dos recursos deveriam priorizar critérios
para melhoria da educação.
Respeitosamente, – Senador Cássio Cunha Lima.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Of. GLPMDB nº 190/2013
Brasília, 4 de junho de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência,
comunico que o Senador Pedro Simon optou por declinar da indicação na Comissão de Educação, Cultura
e Esporte – CE.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
Of. GLPMDB nº 191/2013
Brasília, 4 de junho de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência,
comunico que o Senador Pedro Simon optou por declinar da indicação na Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
Of. GLPMDB nº 192/2013
Brasília, 4 de junho de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico que o Senador Pedro Simon optou por
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declinar da indicação na Comissão de Assuntos Sociais – CAS.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão
à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 220, DE 2013
Acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei nº
73, de 21 de novembro de 1966 (“Dispõe
sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e
resseguros e dá outras providências”), para
estabelecer a necessidade de existência e
divulgação de regras objetivas para aferição do valor do prêmio e possibilidade de
recusa de propostas no âmbito dos seguros privados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro
de 1966, passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:
“Art 30-A. Na avaliação, por parte da companhia seguradora, dos fatores de riscos relacionados com o proponente para efeito de
cálculo do prêmio e aceitação ou recusa da
proposta de contrato de seguro, deverão ser
observadas as seguintes regras:
I – somente poderá acarretar aumento do valor
do prêmio estabelecido como base para cálculo, nos termos do § 1º deste artigo, ou perdas
de bônus, a existência de sinistros anteriores
que tenham sido causados por dolo ou culpa
do proponente;
II – é vedada a discriminação de sexo, credo
religioso, raça, cor ou origem para efeito de
aumentar ou reduzir o valor do prêmio;
III – somente é permitida, na hipótese de seguros automotivos, recusa de contratos baseada
unicamente na existência de penalidades à
legislação de trânsito, caso o número dessas
penalidades seja superior a quatro nos doze
meses antecedentes e tenham provocado a
apreensão do veículo automotor, de acordo
com as regras previstas nos arts. 280 a 290
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da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997
(“Código de Trânsito Brasileiro”);
§ 1º As companhias corretoras deverão manter
na rede mundial de computadores, de forma clara, detalhada e objetiva, os critérios utilizados para cálculo
do valor do prêmio ou de recusa de contratação, para
cada modalidade de seguro oferecida ao público.
§ 2º Na hipótese de descumprimento do disposto
nas regras estabelecidas neste artigo ou de comprovada contratação de seguro em desobediência ou com
critérios que não tenham sido previamente divulgados,
a companhia seguradora terá suspensa por noventa
dias e, em caso de reincidência, terá cancelada, a
autorização de funcionamento prevista nos arts. 74 a
76 desta Lei.
§ 3º A aplicação das penalidades previstas no
§ 2º deste artigo não exime a companhia seguradora
do cumprimento das obrigações decorrentes de lei ou
dos contratos celebrados.
§ 4º Não se aplica o disposto no inciso III deste
artigo na hipótese de condutor punido por dirigir sob
a influência de álcool.
Art. 30-B. Somente será permitida a inclusão de
nomes de segurado ou proponente de contrato de seguro em bancos de dados ou similares, para efeito de
recusa da seguradora a celebrar contrato, após decisão final em processo administrativo perante o órgão
competente do Poder Executivo que concluir pelo alto
grau de sinistralidade do segurado ou proponente.
Parágrafo único. Ficam vedadas a inclusão e a
utilização dos dados de que trata o caput deste artigo
até a sua regulamentação.
Art. 30-C. A recusa de que trata o art. 30-A deverá ser manifestada por despacho fundamentado e
inequívoca comunicação ao proponente da proposta
de contrato de seguro, ainda que a proposta tenha sido
feita na forma de consulta de preço.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, surtindo efeitos após decorridos cento e
vinte dias.
Justificação
O presente projeto de lei tem por fim estabelecer
a obrigação da existência e a divulgação de critérios
claros e objetivos para efeito de cálculo do valor do
prêmio e de possibilidade de recusa de contratação
no âmbito dos seguros privados. Paralelamente, objetiva-se coibir abusos que veem sendo cometidos em
algumas situações específicas, sem, contudo, obrigar
as sociedades seguradoras a aceitarem ou recusarem
propostas de seguro automotivo
Sabemos da importância dos seguros na vida
das pessoas e da sociedade. Por isso, pretendemos

JUNHO DE 2013

33628

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 06

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que um maior número de indivíduos possa celebrar
contratos de seguros de acordo com regras que lhes
proporcionem maior segurança jurídica.
Percebemos que o proponente de um contrato
de seguro é consumidor de um serviço, devendo ser
protegido não só pelas regras gerais da legislação consumerista, mas também por regras específicas, dadas
as especificidades da relação securitária.
Obviamente, apenas abusos nessas relações são
vedados pela proposição, que deixa íntegra a liberdade
das partes de estabelecerem as regras e de contratarem, de acordo com os princípios da livre iniciativa e
de defesa do consumidor, previstos nos incisos IV e V
do art. 170 da Constituição Federal.
Assim, esta proposta não causa qualquer prejuízo
à livre concorrência entre as empresas seguradoras.
A obrigação de publicar os critérios estabelecidos por
cada companhia seguradora irá contribuir para a eficiência do sistema competitivo, com benefício para o
mercado. Trata-se, portanto, de intervenção do Estado
para agir a favor do mercado e da livre concorrência.
Ademais, é sabido que a aceitação de um contrato de apólice de seguro automotivo está sujeita à
análise de riscos. No entanto, as seguradoras aplicam
critérios subjetivos na análise de riscos, que assim
pode ser baseada em informações injustas e prejudiciais aos consumidores. É o caso, por exemplo, do
cliente que contrata o seguro do seu veículo e, logo
depois, é informado pela corretora de seguros de que
sua proposta foi recusada sob a alegação de que o
proponente tem alto grau de sinistralidade. Como as
seguradoras nunca esclarecem os motivos da recusa
por escrito, o cliente fica sem saber se é um caso de
homônimo, se seu nome foi incluído no banco de dados
indevidamente, ou se foi por motivo de envolvimento
em acidente sem culpa. Enfim, fica com a sensação
de impotência, de constrangimento e sem ter a quem
recorrer, pois não lhe é dada sequer a oportunidade
de defesa ou de recurso.
Diante do exposto, contamos com o apoio dos
dignos Pares para a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Lopes.
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira
CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existência digna, conforme
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os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
IV – livre concorrência;
V – defesa do consumidor;
DECRETO-LEI Nº 73, DE
21 DE NOVEMBRO DE 1966
Dispõe sôbre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 2º do Ato Complementar número 23, de 20 de outubro de 1966,
DECRETA:
Art 30. As Sociedades Seguradoras não poderão
conceder aos segurados comissões ou bonificações
de qualquer espécie, nem vantagens especiais que
importem dispensa ou redução de prêmio.
Art 31. É assegurada ampla defesa em qualquer
processo instaurado por infração ao presente Decreto-Lei, sendo nulas as decisões proferidas com inobservância dêste preceito. (Redação dada pelo Decreto-lei
nº 296, de 1967)
SEÇÃO II
Da Autorização para Funcionamento
Art 74. A autorização para funcionamento será
concedida através de Portaria do Ministro da Indústria
e do Comércio, mediante requerimento firmado pelos
incorporadores, dirigido ao CNSP e apresentado por
intermédio da SUSEP.
Art 75. Concedida a autorização para funcionamento, a Sociedade terá o prazo de noventa dias para
comprovar perante a SUSEP, o cumprimento de tôdas
as formalidades legais ou exigências feitas no ato da
autorização.
Art 76. Feita a comprovação referida no artigo
anterior, será expedido a carta-patente pelo Ministro
da Indústria e do Comércio.
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro
Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual
constará:
I – tipificação da infração;
II – local, data e hora do cometimento da infração;
III – caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados
necessários à sua identificação;
IV – o prontuário do condutor, sempre que possível;
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V – identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;
VI – assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento
da infração.
§ 1º (VETADO)
§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de
trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento
audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio
tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.
§ 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no
próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos
incisos I, II e III, para o procedimento previsto no
artigo seguinte.
§ 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor
civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar
designado pela autoridade de trânsito com jurisdição
sobre a via no âmbito de sua competência.
Seção II
Do Julgamento das Autuações e Penalidades
Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da
competência estabelecida neste Código e dentro de
sua circunscrição, julgará a consistência do auto de
infração e aplicará a penalidade cabível.
Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:
I – se considerado inconsistente ou irregular;
II – se, no prazo máximo de trinta dias, não for
expedida a notificação da autuação. (Redação dada
pela Lei nº 9.602, de 1998)
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida
notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator,
por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição
da penalidade.
§ 1º A notificação devolvida por desatualização
do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.
§ 2º A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus
integrantes será remetida ao Ministério das Relações
Exteriores para as providências cabíveis e cobrança
dos valores, no caso de multa.
§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o §
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1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.
§ 4º Da notificação deverá constar a data do
término do prazo para apresentação de recurso pelo
responsável pela infração, que não será inferior a trinta
dias contados da data da notificação da penalidade.
(Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)
§ 5º No caso de penalidade de multa, a data
estabelecida no parágrafo anterior será a data para o
recolhimento de seu valor. (Incluído pela Lei nº 9.602,
de 1998)
Art. 283. (VETADO)
Art. 284. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação,
por oitenta por cento do seu valor.
Parágrafo único. Não ocorrendo o pagamento da
multa no prazo estabelecido, seu valor será atualizado
à data do pagamento, pelo mesmo número de UFIR
fixado no art. 258.
Art. 285. O recurso previsto no art. 283 será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual remetê-lo-á à JARI, que deverá julgá-lo em
até trinta dias.
§ 1º O recurso não terá efeito suspensivo.
§ 2º A autoridade que impôs a penalidade remeterá o recurso ao órgão julgador, dentro dos dez
dias úteis subseqüentes à sua apresentação, e, se o
entender intempestivo, assinalará o fato no despacho
de encaminhamento.
§ 3º Se, por motivo de força maior, o recurso
não for julgado dentro do prazo previsto neste artigo,
a autoridade que impôs a penalidade, de ofício, ou por
solicitação do recorrente, poderá conceder-lhe efeito
suspensivo.
Art. 286. O recurso contra a imposição de multa
poderá ser interposto no prazo legal, sem o recolhimento do seu valor.
§ 1º No caso de não provimento do recurso, aplicar-se-á o estabelecido no parágrafo único do art. 284.
§ 2º Se o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso, se julgada improcedente a penalidade,
ser-lhe-á devolvida a importância paga, atualizada em
UFIR ou por índice legal de correção dos débitos fiscais.
Art. 287. Se a infração for cometida em localidade
diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso
poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de
trânsito da residência ou domicílio do infrator.
Parágrafo único. A autoridade de trânsito que
receber o recurso deverá remetê-lo, de pronto, à autoridade que impôs a penalidade acompanhado das
cópias dos prontuários necessários ao julgamento.
Art. 288. Das decisões da JARI cabe recurso a
ser interposto, na forma do artigo seguinte, no prazo

JUNHO DE 2013

33630

Quinta-feira 06

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de trinta dias contado da publicação ou da notificação
da decisão.
§ 1º O recurso será interposto, da decisão do não
provimento, pelo responsável pela infração, e
da decisão de provimento, pela autoridade que
impôs a penalidade.
Art. 289. O recurso de que trata o artigo anterior
será apreciado no prazo de trinta dias:
I – tratando-se de penalidade imposta pelo órgão
ou entidade de trânsito da União:
a) em caso de suspensão do direito de dirigir
por mais de seis meses, cassação do documento de
habilitação ou penalidade por infrações gravíssimas,
pelo CONTRAN;
b) nos demais casos, por colegiado especial integrado pelo Coordenador-Geral da JARI, pelo Presi-
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dente da Junta que apreciou o recurso e por mais um
Presidente de Junta;
II – tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito estadual, municipal ou do
Distrito Federal, pelos CETRAN E CONTRANDIFE,
respectivamente.
Parágrafo único. No caso da alínea b do inciso I,
quando houver apenas uma JARI, o recurso será julgado por seus próprios membros.
Art. 290. A apreciação do recurso previsto no art.
288 encerra a instância administrativa de julgamento
de infrações e penalidades.
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão
cadastradas no RENACH.
(À Comissão de Assuntos Econômicos, em
decisão terminativa)
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A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas
da União, os Avisos nºs 1.086 e 1.087, de 2013, na
origem, comunicando, respectivamente, o recebimento
dos autógrafos das Resoluções nºs 20 e 19, de 2013,
do Senado Federal, autuados naquele Tribunal sob os
nºs TC-015.486/2013-3 e TC-015.482/2013-8 e remetidos ao setor competente para as providências cabíveis.
São os seguintes os Avisos:
Aviso nº 1.086 – GP/TCU
Brasília, 3 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 1.296 (SF) de 31-5-2013, por meio
do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo
da Resolução nº 20/2013 (SF), 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 US$100.000.000,00 (cem milhões de
dólares norte-americanos)’, e a recomendação para
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes
da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-015.486/2013-3, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes,
Presidente.
Aviso nº 1.087 – GT/TCU
Brasília, 3 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 1.293 (SF) de 31-5-2013, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU
autógrafo da Resolução nº 19/2013 (SF), que “’Autoriza o Estado de Pernambuco a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de
até US$200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares
norte-americanos)’, e a recomendação para que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento
da aplicação dos recursos decorrentes da operação
de crédito autorizada”.
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A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-015.482/2013-8, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes,
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Os Avisos nºs 1.086 e 1.087, de 2013,
foram juntados aos processados das Resoluções nºs
20 e 19, de 2013, respectivamente.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – O Senado Federal recebeu do Presidente
da Câmara dos Deputados o Ofício nº 1.034, de 2013,
na origem, que comunica a declaração de prejudicialidade dos Projetos de Lei do Senado nºs 387, de
2008; e 245, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 1.034/2013/SGM/P
Brasília, 4 de junho de 2013
Assunto: Declaração de prejudicialidade de proposição.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que determinei,
nesta data, o arquivamento dos Projetos de Lei nos
6.379/2009 (PLS no 245/2009) e 6.113/2009 (PLS no
387/2008), de autoria dessa Casa, uma vez que foram declarados prejudicados pelas Presidências da
Comissão de Educação e Cultura e da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, respectivamente.
Atenciosamente, – Henrique Eduardo Alves,
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – As matérias vão ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – A Presidência da Mesa do Congresso Nacional recebeu o Ofício nº 1.043/2013, do Presidente
da Câmara dos Deputados, que encaminha a Medida
Provisória nº 603, de 2013, tendo em vista o término
do prazo de sua vigência, em 3 de junho deste ano.
Nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 – CN, a Presidência da Mesa
do Congresso Nacional comunicará o fato à Senhora
Presidente da República e fará publicar no Diário Oficial
da União ato declaratório de encerramento do prazo
de vigência da referida Medida.
A matéria vai à Comissão Mista, nos termos do
art. 11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 1.043/13/SGM-P
Brasília, 4 de junho de 2013
Assunto: Encaminha processado de Medida Provisória nº 603/2013 (perda de eficácia)
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para os fins do
disposto no art. 11, combinado com o parágrafo único
do art. 14, da Resolução nº 01, de 2002-CN, 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 Vendas Balcão aos
pequenos criadores situados nos Municípios da área
de atuação da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste – Sudene”, tendo em vista o término do
prazo de vigência em 3 de junho de 2013, nos termos
do art. 62 da Constituição Federal.
Atenciosamente, – Henrique Eduardo Alves,
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Os Srs. Senadores Ciro Nogueira, Alfredo Nascimento e Renan Calheiros enviaram discursos
à Mesa, para serem publicados na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o Planeta comemora neste
5 de junho o dia Mundial do Meio Ambiente na expectativa de que a data não seja apenas calcada na simbologia retórica e superficial da preservação ecológica.
Devemos, antes de tudo, encarar o evento como uma
nova oportunidade de disseminar uma consciência coletiva sobre o valor incomensurável da natureza para
a preservação da própria espécie.
Porém, antes de cair nas armadilhas de uma ideologia romântica e economicamente inviável sobre o
destino dos recursos naturais disponíveis, nada mais
apropriado que a sociedade discuta modelos de desenvolvimento sustentável, compatíveis com os desafios
econômicos dos tempos atuais. Para tanto, compete
não apenas ao empresariado e ao Estado tomar medidas e formular propostas que se adequem ao novo
modelo de produção sustentável, mas também ao
cidadão comum se ajustar a um padrão de consumo
ecologicamente condizente.
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De fato, por mais singelo que seja o gesto de um
cidadão em direção à proteção do patrimônio ambiental, ele será indiscutivelmente sempre bem-vindo. Em
sintonia com tais princípios, as Nações Unidas definiram para o Dia Mundial do Meio Ambiente 2013 o
lema: “Pense -Coma - Poupe”. Trata-se, evidentemente, de uma orientação instrutiva destinada a suscitar
uma consciência ambiental às populações nacionais,
mediante ideias e atividades relacionadas.
Sr. Presidente, diante da relevância do tema – e
sensibilizado com o que representa a natureza abundante de nosso País para geração de riquezas, tenho
agregado esforços no Parlamento para buscar soluções aos impasses que impedem a conciliação de
desenvolvimento com proteção ecológica. A bem da
verdade, já em 2011, apresentei a PEC 51, acrescentando o art. 98 ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para instituir o Fundo para a Revitalização
Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia
do Rio Parnaíba.
Historicamente conhecido como o Delta do Parnaíba, o local hoje é muito visitado pelo seu riquíssimo
ecossistema, constituído por dunas, florestas, manguezais e extensas praias, além de sua exuberante fauna
composta por espécies ameaçadas de extinção. Sem
dúvida, o Rio Parnaíba desempenha um importante
papel no desenvolvimento socioeconômico dos Estados do Piauí e Maranhão pelas oportunidades econômicas que vão desde o potencial turístico, passando
pela agricultura irrigável, fornecimento de energia, até
a riqueza de sua peculiar biodiversidade.
Acontece que, com a aceleração do desmatamento de suas margens, o Rio Parnaíba está morrendo
lentamente. Mais que isso, o derramamento de esgoto
sanitário sem tratamento, a perda da piscosidade e a
retenção da vazão têm contribuído igualmente para a
deterioração sistemática do meio ambiente da região.
No cerne da questão, detecta-se a falta crônica de
um programa político que estabeleça um forte compromisso para além das ações de reparos contingenciais.
No lugar, precisamos de um programa que estabeleça
recursos para ações constantes, durante um período
que possibilite a recuperação e a conscientização da
população local para a preservação do Rio. Dessa forma, a PEC 51 vem suprir lacunas constitucionais que
possam assegurar a sobrevivência de ecossistemas
regionais por meio da instituição do Fundo para a Revitalização Ambiental voltado para o desenvolvimento
sustentável da Bacia do Rio Parnaíba.
Nessa mesma linha de defesa ambiental, igualmente, apresentei, em 2012, o PLS 94, que institui em
processos licitatórios para exploração de hidrocarbonetos dispositivos estabelecendo planos de contingência
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em casos de vazamento ou derramamento de óleo ou
derivados. Em síntese, o objetivo do projeto consiste
em tornar obrigatória a existência de orientações de
como tais situações serão enfrentadas, sem prejuízo de
outras decisões e atitudes que poderão ser tomadas no
calor da eventual ocorrência de alguma das situações.
Por outro lado, o PLS 158, de 2012, também de
minha autoria, prevê alteração da Lei nº 9.279, de 14
de maio de 1996, que “regula direitos e obrigações
relativos à propriedade industrial”, para conferir prioridade ao exame do pedido de patentes verdes. Como
se sabe, as estratégias modernas de desenvolvimento
não podem considerar apenas variáveis econômicas,
deixando de lado a responsabilidade ambiental e a
inclusão social. A continuidade do crescimento econômico está cada vez mais ameaçada pelos limites
físicos e ambientais do planeta.
Nesse contexto, ganha relevo a necessidade de
se desenvolver e difundir tecnologias que promovam
o uso racional dos recursos ambientais e a redução
das emissões de gases de efeito estufa. Para tanto,
o Estado tem o dever de fomentar a pesquisa e o desenvolvimento voltado para tecnologias verdes. E um
dos principais instrumentos de estímulo à inovação
tecnológica é a garantia dos direitos de propriedade
intelectual.
Sensível à necessidade de acelerar o processo
de exame dos pedidos de patentes de tecnologias voltadas para o uso racional dos recursos ambientais, o
PLS 158 formaliza o arcabouço jurídico necessário para
a condução e o aprofundamento deste processo nas
mãos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
de modo a desempenhar o papel fundamental a que
parece destinado.
Mais recentemente, apresentei outra iniciativa que
pretende tornar viável a diminuição da exploração dos
recursos naturais e preservar o meio ambiente para
as gerações futuras.
Trata-se do PLS 202/2013, que cria a Política
Nacional de Estímulo à Transição para a Economia
Verde. O objetivo dessa proposta é promover, fomentar e fortalecer a produção e o consumo sustentáveis,
socialmente responsáveis e inclusivos.
Essa proposição, inclusive, segue a orientação
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), em relatório denominado “Rumo a uma
Economia Verde”, que alerta para os desafios que a
humanidade deve enfrentar para garantir o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente. Segundo
o PNUMA, o atual modelo de desenvolvimento, que o
relatório chama de “economia marrom”, gera graves
desequilíbrios aos ecossistemas globais.
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Nesse sentido, nosso projeto pretende introduzir,
de forma flexível, o conceito de Economia Verde no
ordenamento jurídico brasileiro para permitir a criação de mecanismos de incentivos fiscais e de crédito.
Essa medida é importante e servirá para estimular a
transição do atual modelo para um novo modelo de
desenvolvimento que leve em consideração a preservação ambiental.
Estou certo, Sr. Presidente, de que essa mudança
resultará em melhoria do bem-estar das pessoas e ao
mesmo tempo vai reduzir os riscos ambientais, além
de evitar o desgaste do meio ambiente.
O Brasil é um País que reúne todos os requisitos
para realizar uma segura transição para a Economia
Verde ideal, pois sua biodiversidade é rica e possui variadas fontes de energia sustentáveis. Mas, para isso,
é fundamental criar mecanismos que facilitem investimentos públicos e privados em novas tecnologias.
Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de reiterar
meu compromisso inafiançável com a preservação dos
recursos naturais brasileiros, saudando todos os militantes da causa ambiental pela passagem de mais um
Dia Mundial do Meio Ambiente. Por fim, o desenvolvimento econômico por que tanto lutamos não pode ser
conquistado à custa de nosso patrimônio ambiental,
sob pena de, mais tarde, sermos responsabilizados
pela eventual extinção do próprio ser humano.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o Brasil ocupa a
14ª colocação entre os países de maior produtividade
científica. Essa posição não deve ser vista como motivo de orgulho por nós, brasileiros, se levarmos em
consideração, que os investimentos que temos feito no
campo científico nos coloca na lanterna do estímulo
à produç o científica. O Brasil está atrás dos países
desenvolvidos, como Estados Unidos (1º), Inglaterra
(3º), Alemanha (4º) e Japão (5º) e mesmo das economias em desenvolvimento, para quem temos servido
de exemplo, como a China (2º lugar) e a Índia (10º).
Existe uma correlação direta entre o investimento
em ciência e tecnologia e o desenvolvimento econômico. os países desenvolvidos são a prova concreta de
que isto é verdade: o crescimento de suas economias
também está associado ao desenvolvimento tecnológico. No Brasil, particularmente, na Região Amazônica
há muito que se avançar nesse sentido.
É preciso ampliar os investimentos no setor, que
historicamente, nunca superaram os 3% do total investido no país. Além disso, é fundamental formar e fixar recursos humanos na região, fortalecer as universidades
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e institutos de pesquisa e, principalmente, definir uma
agenda de prioridades no campo científico, de modo a
construir e sustentar novos ciclos de desenvolvimento econômico e social para a populaç o dessa regi o.
No momento em que o Brasil discute e busca
novos estímulos para fazer crescer sua economia, n o
podemos perder o bonde da história e ignorar a importância da ciência e teconologia como indutor das
oportunidades de que precisamos para avançar. No
mundo em que vivemos hoje, o desenvolvimento está
vinculado à inovação e, para isso, é preciso ousadia
e perspicácia para destinar recursos para pesquisa,
formação e capacitação de recursos humanos.
É preciso incluir e envolver o Amazonas nessa
pauta e otimizar as suas potencialidades. Nosso estado
tem grande contribuição a dar nesse esforço. Não podemos mais ignorar e subutilizar o potencial da região
onde se concentra a maior biodiversidade do mundo e
também onde está instalado um dos mais importantes
centros de pesquisa do país.
A Amazônia legal brasileira, incluído o estado
do Amazonas, registra investimentos desproporcionais para uma região que representa mais de 60% do
território nacional e é responsável por 7% do Produto
Interno Bruto (PIB) do Brasil. No entanto, ainda assim,
nossa produção científica ultrapassa a média nacional.
Os investimentos são essenciais e apenas parte
do problema. Nossa região também enfrenta a escassez
de mão de obra qualificada. Faltam recursos humanos.
O Brasil vive um colapso na oferta de pesquisadores
e na Amazônia a situação não é diferente. A carência
de mestres e doutores inibe diretamente o avanço em
pesquisas. Prova disso é que apenas 1% da biodiversidade da Amazônia já foi explorada cientificamente.
A título de ilustração, no Brasil anualmente se
formam 11 mil doutores. Deste total, pasmem, apenas
40 pesquisadores são especializados em biologia na
Amazônia. O Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia (INPA) – cuja excelência na área de biodiversidade é reconhecida em todo o mundo, vem perdendo
sua mão de obra. Hoje, todo o trabalho executado pelo
INPA é realizado por 676 servidores. Até o final deste
ano, aproximadamente 10% do quadro estarão aposentados. A renovação de profissionais é tímida e não
supre a demanda para novos projetos. Além disso, a
falta de profissionais qualificados representa empecilho relevante na expansão das atividades do INPA.
A carência de profissionais capacitados é o maior
desafio e o mais urgente a ser superado pelo governo
federal. Do contrário a qualidade e a quantidade dos
trabalhos científicos, principalmente aqueles desenvolvidos na Região Amazônica, ficará prejudicada.
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A valorização dos institutos de pesquisas, dos
pesquisadores e suas carreiras e, fundamentalmente, do incentivo a criação de futuros cientistas é uma
das chaves para que o Brasil volte a ocupar seu espaço entre as mais importantes economias mundiais.
Para nós, no Amazonas, também é o caminho para
o desenvolvimento dentro da cultura de preservação
de nossas riquezas naturais. O domínio do conhecimento nos permitirá, ainda, enfrentar e combater um
dos crimes que hoje mais cresce no país e prejudica o
Amazonas, e a Amazônia de modo geral: a biopirataria.
O que está em jogo é a construção de um novo
ciclo de desenvolvimento do Brasil e de nossa gente.
Um povo que precisa de mais educação e de acesso ao
conhecimento que permitirá criar novas oportunidades
de desenvolvimento. Para isso, é preciso investir mais
e melhor. É necessário também estabelecer uma articulação interministerial bem planejada para assegurar
recursos e formação de um expressivo quadro de profissionais em pesquisa de modo a garantir a qualidade
dos trabalhos científicos em desenvolvimento não só
na Amazônia, mas em todo o país.
Muito obrigado.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento Lei das Domésticas por ocasião
do relatório da Comissão Especial que regulamenta o
tema. 05-06-2013
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
o dia 2 de abril foi histórico para esta Casa. O Congresso Nacional promulgou a Lei da igualdade, que estendeu aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas
todos os direitos trabalhistas. A nova lei é o resultado
concreto de uma política pública produzida de maneira
autônoma pelo Congresso Nacional.
À época, pelo alcance e relevância da nova legislação, lembro-me de ter afirmado de que estávamos
fechando a última senzala brasileira. Sem exageros, a
relação trabalhista neste segmento era um dos últimos
resquícios formais da escravatura.
Este é um compromisso que gostaria de renovar: o
completo apoio a concessão integral de todos os direitos,
exatamente como conferido aos demais trabalhadores.
Ao Congresso cabe facilitar e simplificar a relação
trabalhista e observar, na regulamentação, especificidades
comuns a este tipo de contrato de trabalho. Mas, em nenhuma hipótese, deve dar com uma mão e retirar com a outra.
Portanto, gostaria de reiterar o compromisso público que fiz no dia da promulgação com a Presidente
da Federação de Empregadas Domésticas, Creuza
Maria de Oliveira, síntese desta luta pela igualdade.
Hoje tive a honra de receber das mãos do relator,
Senador Romero Jucá, e do Presidente da Comissão
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Especial, Deputado Cândido Vacarezza, o resultado
de dois meses de trabalho, consultas e negociações
que envolveram as centrais sindicais, a justiça trabalhista e o governo, A Comissão encontrou soluções
engenhosas que serão votadas amanhã na comissão
e depois, em rito sumário, pelo plenário.
O empregador irá recolher ao INSS 8% e, para
o Fundo de Garantia o mesmo percentual. A diferença
de 4%, entre os 12% do INSS, hoje em vigor, para a
nova alíquota de 8%, será recolhida da seguinte forma: 3,2% para um fundo de demissão e 0,8% para
seguro acidente.
O saldo do fundo de demissão irá para o empregado se a demissão for sem justa causa. Demissões
por justa causa ou a pedido do empregado provocam
o retorno do fundo ao empregador.
A regulamentação prevê ainda uma pactuação
para criação de banco de horas e o controle do horário
trabalhado através do ponto. Também será vedada para
estas funções a contratação de menores de 18 anos.
Mais do que justiça social o Brasil está cumprindo
um compromisso firmado em 2011 com a Organização
Internacional do Trabalho.
O de eliminar da Constituição brasileira o tratamento desigual e injusto dado aos trabalhadores
domésticos.
Hoje há um contingente estimado em mais de 7
milhões de trabalhadores domésticos: 90% são mulheres. Apenas um milhão e meio deles têm INSS e
somente 100 mil possuem contas do FGTS.
Com a nova regulamentação estima-se a formalização de mais de 2 milhões de trabalhadores que irão gerar
uma arrecadação extra de 2,5 bilhões ao INSS e outros
2,5 bilhões ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A
nova ordem é a igualdade e a igualdade começa em casa.
Outro tema relevante que gostaria de informar ao
País à Casa, se refere às dívidas rurais nos municípios afetados pela seca. Hoje pela manhã, mantivemos
uma produtiva reunião com o Ministro Guido Mantega sobre o assunto com a presença do Presidente da
Câmara, Henrique Eduardo Alves e o líder do PMDB,
Eunício Oliveira.
A presidente Dilma está muito sensível ao tema.
Depois do convite que ela nos fez para anunciar a
subvenção da Cana de açúcar e os estímulos para a
indústria do Etanol – em Recife – há duas semanas,
a própria Presidente pediu que nos encontrássemos
com o ministro Mantega para agilizar as soluções para
este drama.
Estamos propondo a imediata suspensão das
execuções das dívidas e também dos prazos processuais de todos os 450 mil contratos na região Nordeste. Também defendemos a concessão de 85% de
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desconto para liquidação das operações de crédito
rural contratadas até 2006 com valor histórico de até
100 mil reais. Tanto para FNE, quanto para as dívidas
securitizadas ou dívida ativa. Além disso, o pagamento
da dívida seria suspenso por dois anos e o produtor
teria acesso a novo crédito.
A idéia é inserir as novas condições como emenda na Medida Provisória 610, cujo relator é o líder Eunício de Oliveira.
A grave estiagem que tem atingido o semiárido
nordestino nos últimos meses justifica e recomenda
uma iniciativa imediata. O governo pode criar condições mais favoráveis para que pequenos agricultores
do semiárido nordestino consigam quitar suas dívidas.
Essas dívidas foram reajustadas pela TJLP ao
longo dos anos. O estoque hoje é inadiministrável do
ponto de vista do patrimônio. Quem financiou um trator, está devendo dez tratores, com o sistema produtivo destroçado. Evidentemente estas pessoas pessoa
não vão ter como pagar.
Gostaria de registrar que a negociação foi determinada pela própria Presidente da República e que
o Ministro da Fazenda, como de praxe, também está
muito sensível à situação angustiante dos pequenos,
minis e médios produtores nordestinos que clamam por
uma resposta urgente do governo federal que, acredito, já acontecerá na próxima semana quando teremos
um novo encontro.
Muito Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Não havendo mais nenhum orador inscrito, a
Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às
Srªs e aos Srs. Senadores que constará da próxima
sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã,
às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 13, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória
n° 606, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 13, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
altera as Leis nºs 6.704, de 26 de outubro de
1979, para dispor sobre o Seguro de Crédito
à Exportação nas operações relativas a exportações do setor aeronáutico, 11.494, de 20 de
junho de 2007, para dispor sobre o cômputo
no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
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Profissionais da Educação – FUNDEB das
matrículas em pré-escolas conveniadas com
o poder público, 12.715, de 17 de setembro de
2012, para estender a data-limite para adesão
ao Regime Especial de Tributação do Programa
Nacional de Banda Larga para Implementação
de Redes de Telecomunicações – REPNBL-Redes, 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e
12.513, de 26 de outubro de 2011 (proveniente
da Medida Provisória nº 606, de 2013).
Parecer sob nº 18, de 2013, da Comissão Mista, Relator: Senador José Pimentel (PT-CE) e
Relator Revisor: Deputado Zé Geraldo (PT-PA);
favorável à Medida Provisória e às Emendas
nºs 33 e 37, nos termos do Projeto de Lei de
Conversão nº 13, de 2013, que oferece; e pela
rejeição das Emendas nºs 1, 2, 18, 19, 22, 25
a 28, 38, 39 e 45; e pela prejudicialidade das
demais emendas.
(Lido no Senado Federal no dia 05.06.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 05.04.2013)
Prazo final prorrogado: 18.06.2013
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 428, de 2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de
autoria do Deputado Gilmar Machado, que
altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para disciplinar o rateio entre
empregados da cobrança adicional sobre as
despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR
e CAS.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
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4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
89, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta §
2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de cargo público
que tiverem sua escolha aprovada previamente
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52,
III, f, devem comparecer a essa Casa, anualmente, para prestar contas de suas atividades
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
46, de 2012, tendo como primeiro signatário
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o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2013)
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.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
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obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 574, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 574, de 2012 (nº 581/2012,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo sobre a Previdência Social entre a
República Federativa do Brasil e o Reino da
Bélgica, assinado em Bruxelas, em 4 de outubro de 2009.
Parecer favorável, sob nº 387, de 2013, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Francisco Dornelles.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 575, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 575, de 2012 (nº 512/2011,
na Câmara dos Deputados), que 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.
Parecer favorável, sob nº 388, de 2013, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Cyro Miranda.
11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 29, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 29, de 2013 (nº 549/2012,
na Câmara dos Deputados), que 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.
Parecer favorável, sob nº 389, de 2013, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Cyro Miranda.
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12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 30, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 30, de 2013 (nº 585/2012,
na Câmara dos Deputados), que 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.
Parecer favorável, sob nº390, de 2013, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator ad hoc: Senador Francisco Dornelles.
13
REQUERIMENTO Nº 449, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
449, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 259, de 2007; e 439, de 2012,
por regularem matéria correlata (proibição de
sacolas plásticas no comércio).
14
REQUERIMENTO Nº 463, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 463, de 2013, do Senador Eduardo Braga,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 228, de 2011 – Complementar, além
da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (concessão da aposentadoria
especial ao trabalhador da construção civil).
15
REQUERIMENTO Nº 470, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
470, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
561, de 2011, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (manutenção
do contrato de trabalho em caso que especifica).
16
REQUERIMENTO Nº 471, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
471, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
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do Senado nº 12, de 2011, dos Projetos de Lei
do Senado nºs 467, de 2003; 300, de 2004; 74,
94, 105, 147, 292, 365, 447, 470, 681, de 2007;
135, 138, 364, 465, de 2008; 46, 242, 568, de
2009; 18, 81, 158, de 2010; 76, 98, 354, 569,
de 2011; e 128 de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (dedução da base de cálculo do Imposto de Renda com medicamentos).
17
REQUERIMENTO Nº 472, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
472, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 12 e 523, de 2011, por regularem
matéria correlata (dedução da base de cálculo do Imposto de Renda com medicamentos).
18
REQUERIMENTO Nº 474, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
474, de 2013, do Senador Antonio Carlos Valadares, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2012 com
o Projeto de Lei do Senado nº 226, de 2007,
que já se encontra apensado aos Projetos de
Lei do Senado nº 460 e 552, de 2009, por regularem matéria correlata (normas reguladoras
do trabalho rural).
19
REQUERIMENTO Nº 478, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
478, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga, Valdir Raupp e Wellington Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
91, de 2010, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (renúncia à aposentadoria).
20
REQUERIMENTO Nº 479, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
479, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga, Valdir Raupp e Wellington Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
91, de 2010, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (renúncia
à aposentadoria).
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A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Declaro encerrada a sessão.
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(Levanta-se a sessão às 21 horas e 20 minutos.)
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